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leis e eu dirte-ei se tens cidadãos ou súbditos”. 

 

José Joaquim Gomes Canotilho 



  

 

SÍNTESE 

 

 

A presente pesquisa tem como objetivo demonstrar a relevância ímpar para o ordenamento 

jurídico brasileiro a respeito do tema Negócio Jurídico Processual no campo do processo de 

execução, sobretudo com o advento do Código de Processo Civil de 2015. Para tanto, de início, 

fez-se mister breve estudo sobre os modelos de sistemas processuais já existentes no direito 

pátrio, com foco no princípio do respeito ao autorregramento da vontade, que reflete um direito 

fundamental à liberdade das partes e as permite fazer suas próprias escolhas no campo do direito 

ou regular juridicamente seus interesses, de acordo com os ditames legais. Passou-se, 

posteriormente, à análise do conceito de negócio jurídico processual e as especificidades com 

relação ao tema quanto a cláusula geral, o momento e a validade do negócio jurídico processual 

previsto no artigo 190 do Código de Processo Civil de 2015, que traz alguns parâmetros e 

limites, além do estudo do controle judicial incidente na validade de tais negócios. Feitas tais 

considerações, passa-se a disciplina geral da execução através do estudo de seu objeto, dos 

meios executórios, dos requisitos e finalmente chega-se à discussão acerca da aplicabilidade 

dos negócios processuais no que tange à execução processual, tendo como objetivo viabilizar e 

garantir o direito fundamental à liberdade em todas as fases do processo. O que se destaca como 

cerne da discussão nesse momento é elencar algumas hipóteses de potenciais negócios 

processuais atípicos na execução a serem permitidos e quais as possíveis consequências da sua 

utilização. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A presente pesquisa científica discute o impacto e as consequências ocasionadas pelos 

negócios jurídicos processuais no âmbito da execução de acordo com as diretrizes e os 

princípios trazidos pelo Código de Processo Civil de 2015. Procura-se demonstrar o 

rompimento com o modelo processual publicista incorporado à época do Código de Processo 

Civil de 1973, adotando-se um modelo processual misto próximo ao cooperativismo jurídico. 

Isso em razão do fomento a autonomia das partes na medida em que não só se deu destaque a 

celebração de negócios jurídicos processuais entre as partes de um processo, mas também se 

positivou a possibilidade de criação de negócios processuais atípicos.  

 Para tanto, abordam-se as posições doutrinárias e jurisprudenciais a respeito do tema de 

modo a conseguir discutir quais os limites de inovação, extensão e permissão em relação à 

autonomia das partes na criação dos negócios jurídicos processuais sejam eles típicos ou 

atípicos. E ainda, qual o grau de ingerência do Poder Judiciário através da atuação do 

magistrado na regulação desses negócios. 

 O negócio jurídico processual é o instituto de direito que possibilita às partes a 

flexibilização de determinados aspectos processuais de acordo com as vontades ou 

necessidades. Os negócios processuais típicos são aqueles previstos de forma expressa no texto 

da lei, já os negócios processuais atípicos são aqueles previstos de forma genérica na lei, ficando 

o seu conteúdo sujeito a autonomia e critério das partes.  

 O tema é controvertido tendo em vista que o espaço para tal flexibilização varia 

conforme o ordenamento jurídico. No Brasil, o debate acerca dessa questão acalorou-se, uma 

vez que a celebração dos negócios processuais atípicos passou a ser legalmente prevista, sendo 

certo que não há uma taxatividade que permeie essa atipicidade, o que caracteriza uma 

verdadeira zona cinzenta já que a validade desses negócios deve ser vista caso a caso.  

 Inicia-se o primeiro capítulo do trabalho com a análise do contexto fático e social em 

que se iniciou a discussão sobre a possibilidade de utilização do instituto a partir de uma 

reflexão histórica e jurídica acerca do modelo adotado pelo sistema processual civil brasileiro, 

levando em consideração a visão privatista e publicista do processo civil diante de dois 

momentos vividos pelo direito pátrio, qual seja, a transição do Código de Processo Civil de 

1973 para o Código de Processo Civil de 2015. 

 Em seguida, ainda como forma de contextualizar a origem da concepção dos negócios 

jurídicos processuais, será feita a apresentação das características do modelo privatista e 
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publicista de processo civil e de eventuais críticas trazidas pelos estudiosos do direito com 

relação a esses modelos, considerando que sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 

não se admitia a celebração de negócios processuais atípicos, mas discutia-se a possibilidade e 

aceitação das convenções típicas, abordando-se após as inovações trazidas pelo Código de 

Processo Civil de 2015 ao instituto. 

Feita essa introdução, o segundo capítulo é destinado a abordar os negócios jurídicos 

processuais existentes do Ordenamento Jurídico Brasileiro através da apresentação de um 

panorama geral, trazendo o seu conceito, a posição doutrinária brasileira em relação ao tema, a 

classificação, as suas espécies com especial destaque a cláusula geral de atipicidade da 

convencionalidade, o momento de validade de tais negócios processuais e o controle judicial 

feito pelo Poder Judiciário através da figura do magistrado.  

O terceiro capítulo tem por objetivo debater os negócios jurídicos processuais atípicos 

no âmbito do processo de execução, por isso, em um primeiro momento será visto uma 

exposição acerca da teoria geral da execução, passando pelo seu conceito, objeto, meios 

executórios, espécies de execução e requisitos, dentre os quais se destaca a presença do título 

executivo, bem como a localização de tais títulos na sistemática do Código de Processo Civil 

de 2015 e por fim, o direito líquido e certo que é materializado na figura do título executivo.  

Adiante, em um segundo e principal momento, trazendo o objeto central do presente 

estudo e corroborando com o conteúdo exposto ao longo do trabalho, estarão os potenciais 

negócios jurídicos processuais no âmbito da execução com a análise de algumas situações 

envolvendo os negócios jurídicos processuais típicos e potenciais negócios atípicos na 

execução, permitindo uma exploração do conteúdo através da demonstração de 

posicionamentos encampados pela doutrina e jurisprudência e ainda, uma reflexão a respeito 

da importância do tema. 

A pesquisa é desenvolvida pelo método hipotético-dedutivo, uma vez que a 

pesquisadora pretende eleger um conjunto de proposições hipotéticas, as quais acredita serem 

viáveis e adequadas para analisar o objeto da pesquisa, com o fito de comprová-las ou rejeitá-

las argumentativamente. 

Para tanto, a abordagem do objeto desta pesquisa jurídica é necessariamente qualitativa, 

porquanto a pesquisadora pretende se valer da bibliografia pertinente à temática em foco, 

analisada e fichada na fase exploratória da pesquisa, para sustentar a sua tese.  
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1. UMA REFLEXÃO ACERCA DO MODELO DE SISTEMA PROCESSUAL CIVIL 

BRASILEIRO: PRIVATISMO X PUBLICISMO 

 

 

Na concepção liberal do século XIX, o processo tinha como objetivo assegurar a 

plenitude dos direitos subjetivos dos cidadãos e, em contrapartida, a ordem jurídica era marcada 

pela inobservância do direito objetivo ou a salvaguarda do interesse público. Os liberais 

possuíam uma visão mais privatista do processo, já que valorizavam a negociação entre as 

partes e deixavam de lado a possível existência de situações de desvantagem negocial.  

De acordo com Juan Montero1, a jurisdição e o processo estavam a serviço dos direitos 

dos cidadãos e como consequência desse modelo adotado à época, o juiz tinha pouquíssimo 

grau de ingerência e atuação no processo já que não podia trazer fatos, nem produzir provas 

não propostas pelas partes e muito menos podia examinar de ofício a falta de pressupostos 

processuais, ou ainda, fazer o processo avançar em suas fases, estando sempre dependente de 

um impulso concreto que deveria ser feito por uma das partes.  

Além disso, a própria fluência dos prazos dependia da discricionariedade das partes, 

tendo em vista que a preclusão temporal tinha que ser requerida expressamente ao juiz para que 

ele pudesse reconhecê-la.  

Acrescenta Diogo Rezende de Almeida2, que, embora a jurisdição fosse uma função 

pública a serviço dos cidadãos, o processo quando instaurado dava aos litigantes o domínio 

sobre o objeto, a prova e o tempo do processo, sendo vedado ao Estado-juiz intervir além de 

seu papel de julgador do conflito. 

Alguns autores, dentre eles, João Paulo Lordelo Guimarães Tavares3, entendem que 

no período privatista, o direito processual não existia como ciência e isso porque o processo era 

visto como algo derivado do direito material, ou seja, uma mera sequência de atos praticados 

com o objetivo final de garantir a correta aplicação do direito material4. 

Desse modo, pode-se afirmar que dentro do privatismo jurídico a natureza jurídica do 

processo era compreendida à luz do direito privado em uma feição nitidamente contratual onde 

                                                 
1 MONTERO apud GRECO, Leonardo. Publicismo e Privatismo no Processo Civil. Revista de Processo. Revista 

dos Tribunais. São Paulo, n. 164, p. 30-31, out. 2008. 
2 ALMEIDA, Diogo Rezende de. Das convenções processuais no processo civil. 2014. 241 f. Tese de Doutorado. 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro – UERJ, Rio de Janeiro, 2014, p. 60. 
3 TAVARES, João Paulo Lordelo Guimarães. Da admissibilidade dos negócios jurídicos processuais no novo 

Código de Processo Civil: aspectos teóricos e práticos. São Paulo: Revista dos Tribunais: 2016, v. 254, p. 95. 
4 RODRIGUES, Geisa de Assis; ANJOS FILHO, Robério Nunes dos (Orgs.). Reflexões sobre o Novo Código de 

Processo Civil. v. 2. Brasília: ESPMU, 2016, p. 62. 



13 

 

confundiam-se processo e procedimento, como um mero rito sequencial de atos destinados à 

aplicação do direito material.   

Aliás, será visto adiante que a admissibilidade dos negócios jurídicos processuais 

judiciais consiste em um resgate de alguns dos elementos recuperados da era processual 

privatista, privilegiando a negociação entre as partes, sem que isso signifique o seu retorno. 

Corroborando com a visão privatista de processo apresentada, torna-se interessante 

destacar a título de curiosidade que já na Roma antiga, o processo judicial possuía uma natureza 

per formulas, ou seja, dependia do prévio consenso das partes. As partes firmavam um 

compromisso que era denominado de litis contestatio, fixando os limites e conteúdo do litígio, 

comprometendo-se, ao final, aceitar a decisão tomada por um árbitro por elas escolhido e que 

recebia o encargo de pretor para resolver a lide5.  

Assim, não há dúvidas quanto à natureza contratual (ou de quase contrato, na hipótese 

de não haver acordo6) atribuída a litis contestatio romana, apadrinhando o arranjo entre as 

partes. De acordo com Luiz Guilherme Marinoni7, uma vez estabelecida a litis contestatio as 

partes estavam diante de uma espécie de contrato judicial.  

Ocorre que, com o passar do tempo, a autonomia concedida às partes para a livre 

condução do processo e a visão do processo voltada diretamente à aplicação do direito material, 

acabaram evidenciando as desvantagens negociais causas pela abstenção do Estado no modelo 

privatista de processo civil, o que motivou o surgimento de uma corrente influenciada pelo 

direito austríaco, a qual partia da premissa que deveria prevalecer o interesse público e não a 

autonomia das partes, inserindo o publicismo na ordem jurídica. 

Neste sentido, o Regulamento austríaco de José II e o Código da Prússia são apontados 

como percussores do modelo de processo civil publicista, porém foi com a influência do 

socialismo, especialmente através do jurista austríaco Anton Menger, na elaboração do Código 

de seu país de 1895, que se deu origem ao movimento de publicização do processo civil, que 

dominou a doutrina no século XX, impondo idéias que buscavam disciplinar os sistemas 

processuais não mais estruturados sobre a perspectiva das partes, mas do juiz, como órgão do 

Estado e porta-voz do ordenamento jurídico8.  

                                                 
5 MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria geral do processo. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 395.  
6 A teoria do processo como quase-contrato revelou a evidente crise da teoria contratual, ainda com base no Direito 

Romano, quando da cognitio extraordinaria, em que se permitia instauração de um processo de forma contrária à 

vontade do réu. Ibid., p. 395.  
7 Ibid., p. 396.  
8 GRECO, op. cit., p. 31. 
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Uma importante característica desse modelo é que nele a autoridade estatal não se 

interessa apenas com a tutela do interesse privado, mas também com a administração da justiça 

e a correta aplicação da lei.  

Pode-se afirmar que o direito processual civil passou por uma grande mudança já que 

a oralidade, a concentração, o impulso processual oficial e o ativismo judicial especialmente 

em matéria probatória passam a ser concedidos ao juiz, deixando de lado a iniciativa das partes.  

Além disso, a busca da verdade material, a realização da justiça e a boa-fé processual 

também se tornam características do processo civil como instrumento da concretização de fins 

sociais ou publicísticos.  

Fato é que nessa nova fase do direito processual civil adveio a separação de processo 

e procedimento, sendo o primeiro concebido como uma relação jurídica que tem por fim a 

atuação da lei e o segundo como uma mera sequência de atos, despedida de qualquer 

finalidade9.  

Quanto a essa separação, Humberto Theodoro Junior10, ensina que:  

 

Enquanto o processo é uma unidade, como relação processual em busca da prestação 

jurisdicional, o procedimento é a exteriorização dessa relação e, por isso, pode 

assumir diversas feições e modo de ser. A essas várias formas exteriores de se 

movimentar o processo aplica-se a denominação de procedimento. 

 

Destaca-se que a teorização do processo como relação jurídica coube a Oskar Von 

Bülow11 no século XIX, assim, dessa relação seriam participantes as partes e o Estado, a partir 

da instauração do processo. 

Com relação à distinção entre a relação jurídica processual da relação jurídica material, 

Daniel Amorim Assumpção12 entende que: 

  

A diferença nítida entre os dois planos permitiu ao doutrinador perceber que, em seus 

três elementos essenciais, a relação jurídica processual não se confunde com a relação 

jurídica material. Observou diferenças nos sujeitos que dela participam, dos seus 

objetos e de seus requisitos formais (para a relação processual chamou-os de 

pressupostos processuais, em consagrada nomenclatura até os dias atuais acolhida). A 

existência do processo de múltiplos e variados liames jurídicos entre o Estado-juiz e 

as partes, criando a esses sujeitos a titularidade de situações jurídicas a exigir uma 

espécie de conduta ou a permitir a prática de um ato, representaria a relação jurídica 

processual. Essa relação jurídica é complexa e continuada – conforme será 

amplamente analisado em tópico próprio -, sendo composta de inúmeras posições 

                                                 
9 RODRIGUES; ANJOS FILHO (Orgs.) op. cit., p. 62-63. 
10 THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 44. ed. V. 1. Rio de Janeiro: Forense, 

2006. p. 364. 
11 Ibid., p. 365.  
12 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 3. ed. Rio de Janeiro: Método, 2011. 

p. 49. 
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jurídicas ativas (poderes, ônus faculdades e direitos) e passivas (sujeição e deveres e 

obrigações). 

 

Na visão de Juan Picó I Junoy13, a justiça é um ideal da comunidade, assim, deve o 

Estado por a serviço dos juízes todos os meios e poderes necessários para que esse fim seja 

alcançado.  

É possível inferir que o autor mencionado anteriormente relaciona o publicismo 

jurídico com o que seria um modelo ideal de processo civil, trazendo benefícios a toda a 

sociedade a partir do momento em que passa a sobrepor o interesse público sobre a vontade 

negocial das partes, concretizando a justiça.  

Outra característica que merece destaque é que no publicismo o desenvolvimento do 

processo não pertence mais as partes litigantes e sim ao Estado que é o único titular da função 

jurisdicional, servindo-se do processo como um instrumento para garantir a efetividade da sua 

função. Assim, o que se busca é adotar uma postura intermédia entre a eficácia do processo e o 

garantismo14.  

Quanto à iniciativa probatória das partes nesse modelo, ela não teria fundamento 

constitucional e sim caráter técnico. Por outro lado, a iniciativa probatória do juiz teria 

fundamento constitucional no caráter social do Estado de direito e no dever do Estado de 

alcançar a justiça.  

A premissa do publicismo seria que a justiça depende da busca da verdade, que 

depende da certeza dos juízos sobre os fatos, logo, a iniciativa probatória do juiz não o torna 

um juiz autoritário ou investigador desde que bem delimitado aos fatos da causa e desde que se 

confira as partes litigantes o exercício do direito de defesa, ampliando, se necessário, suas 

provas inicialmente propostas15.  

Desse modo, para evitar o comprometimento da imparcialidade do juiz, tornando-o 

um juiz investigador, a sua iniciativa probatória deve estar limitada aos elementos probatórios 

cuja existência resulte dos autos16.  

                                                 
13 PICÓ I JUNOY, Joan. El Derecho Procesal entre el garantismo y la eficácia: um debate mal planteado. Revista 

de Ciencias Jurídicas de la Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, v. VI, nº. 1, p. 12-13, enero-jun. 2012.  
14 GRECO, op. cit., p. 34. 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
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Complementando as idéias já mencionadas, Giovanni Verde17, considera que o juiz 

pode ser terceiro e imparcial, mesmo quando exerce poderes próprios na investigação 

instrutória desde que o faça com respeito ao contraditório e a ampla defesa das partes.  

Em verdade, o publicismo jurídico não se resume à mera identificação do direito 

processual como ramo do direito público, mas também estabelece um modelo de processo que 

veio a ser denominado de inquisitivo (inquisitorial ou não adversarial)18.  

De acordo com o modelo inquisitivo, o órgão jurisdicional assume a função de 

protagonista da relação processual, rompendo a idéia da inércia da jurisdição pela provocação 

da parte já que o processo passa a se desenvolver por impulso oficial.  

O magistrado será o responsável por realizar a maior parte da atividade processual, 

especialmente em relação à condução, ao desenvolvimento e à instrução do processo. Permite-

se ao juiz a produção de provas de ofício e o indeferimento das provas que considerar 

desnecessárias ou irrelevantes para o deslinde da causa. E ainda, há a preponderância dos atos 

escritos sobre os orais. Costuma-se predominar nesse modelo o princípio inquisitivo19.  

Em síntese, é possível inferir que o publicismo confere um papel ativo ao juiz com 

relação ao desenvolvimento e controle de processo, abandonando-se a idéia de que o processo 

seria uma espécie de contrato guiado pela autonomia da vontade das partes, a fim de que se 

buscasse a verdade e a igualdade entre elas, eliminando possíveis situações de desvantagem 

negocial ao mesmo tempo em que zelaria pela efetividade e pelo interesse público.  

 

 

1.1. A crítica privatista diante do modelo publicista de processo civil  

 

 

Os privatistas durante um bom tempo lançaram duras críticas aos publicistas, pois, 

visualizavam na publicização do processo a implantação de um modelo autoritário cujo 

processo se tornaria algo parecido com a jurisdição voluntária, na qual o juiz não assume uma 

função jurisdicional e, sim, uma espécie de tutela paternalista dos particulares, considerando-

os como menores ou incapazes de resolver as próprias questões. 

                                                 
17 VERDE, apud CUNHA, Leonardo Carneiro da. O processo civil no estado constitucional e dos fundamentos do 

projeto do novo código de processo civil brasileiro. Revisto de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, 

p.18.  
18 REDONDO, Bruno Garcia. Negócios processuais: necessidade de rompimento radical com o sistema do 

CPC/1973 para a adequada compreensão da inovação do CPC/2015. Revista Dialética de Direito Processual. São 

Paulo: Dialética, nº. 149, ago. 2015, p. 1-2. 
19 Ibid. 
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Acrescentam que o juiz autoritário no publicismo se crê ungido pela divindade ou pelo 

destino a fazer justiça entre os homens, enquanto o juiz liberal e garantista se limita a buscar a 

efetividade do direito positivo entre os cidadãos20.  

Diante dessa visão seria autoritário impor à parte o dever de informar tudo o que 

conhece a respeito de determinado fato do processo e de apresentar todos os meios de prova 

que lhe são prejudiciais, ou ainda, de renunciar obter proveito com os erros cometidos pela 

parte contrária21.  

Ponderam que a busca real da verdade e a iniciativa probatória do juiz no modelo 

publicista são frutos de uma visão autoritária do processo e apontam que, como consequência, 

haveria o comprometimento da imparcialidade do juiz, que sempre acabaria beneficiando uma 

das partes e a violação as garantias do contraditório e da ampla defesa, porque a parte passaria 

a se defender do juiz e não de seu adversário22.  

Assim, os privatistas concluem que a busca pela verdade não seria um problema do 

direito, cujo objetivo é manter a paz social e que a justiça será sempre relativa, pois, as partes 

não estão interessadas na verdade e, sim, em vencer o processo.  

E ainda, a eficiência e justiça da decisão exigem que o juiz tenha uma atuação 

delimitada se afastando de forma diligente do processo para que não ocorra uma confusão de 

papéis no processo. Desse modo, a desigualdade entre as partes não deveria ser remediada 

através de uma atitude paternalista do juiz, mas pela intervenção de outros sujeitos23.  

Em verdade, o que se observa é que a crítica dos privatistas em sua essência está no 

grau de atuação que o magistrado passa a ter no processo e no abandono da autonomia das 

partes, que passam a ser subordinadas a um processo que busca não só resolver a lide, mas 

atingir o interesse público ao mesmo tempo em que busca impedir situações jurídicas de 

desvantagens entre as partes processuais.  

Todavia, em que pese as críticas expostas, com a evolução da ciência do direito e os 

avanços da sociedade, fato é que o modelo privatista de processo cedeu lugar para o modelo 

publicista justamente, sobretudo, tendo em vista que a jurisdição, no final do século XIX, estava 

comprometida com os valores do Estado liberal e do positivismo jurídico, emanando a 

necessidade de afirmação do direito objetivo24.  

                                                 
20 CIPRIANI apud GRECO, op. cit., p. 32. 
21 Ibid. 
22 MONTELEONE apud Ibid., p. 33. 
23 VELLOSO, apud Ibid.  
24 RAPISARDA apud MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo 

Curso de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 42. 
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A evolução foi, portanto, sentida no âmbito processual do ordenamento jurídico em 

todas as suas áreas, mas é claro que especialmente, em relação ao direito processual civil 

enquanto objeto da ciência do direito processual e, consequentemente, da teoria geral do 

processo. 

 

 

1.2. O publicismo na perspectiva do Código de Processo Civil de 1973 

 

 

 O sistema jurídico adotado pelo Brasil é o da Civil Law, baseado no direito romano, 

que considera a lei como fonte primária e principal do direito, devendo a lei estar positivada e 

escrita no ordenamento jurídico interno. O juiz, dentro do sistema de Civil Law, atua como um 

intérprete e aplicador da lei.  

A Constituição Federal de 1988, no título das garantias fundamentais, mais 

precisamente no art. 5º, II25, deixa evidente o sistema adotado pelo constituinte já que dispõe 

que a lei será a fonte de obrigação e deveres. 

Neste sentido, o direito decorre única e exclusivamente da lei, logo, o processo seria 

um instrumento pelo qual o jurisdicionado pleiteia um direito material que lhe é assegurado, 

sendo regrado unicamente pelo Estado, o que dá as normas processuais natureza jurídica de 

direito público, tendo em vista que se propõem a conduzir uma relação jurídica entre o Estado 

e os particulares. 

Pelo exposto, é possível verificar que uma das consequências da teoria publicista que 

inspirou o direito processual civil brasileiro foi a negação da convencionalidade do processo, 

afastando a idéia de processo como coisa das partes tendo em vista que a fonte do direito 

processual somente poderia ser a lei.  

Partindo da premissa que o direito é fruto do Estado, passou-se a abordar as normas 

processuais sob o ponto de vista cogente, ou seja, obrigatório, mesmo que venham constranger 

a vontade do indivíduo e, isso em razão, sobretudo, da prevalência do interesse público sobre o 

privado.  

A legislação brasileira reforçou o protagonismo do juiz, seus poderes instrutórios, a 

busca pela verdade, a promoção efetiva da igualdade das partes no processo e a estabilidade 

como características da atividade jurisdicional26.  

                                                 
25BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_0 

3/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 04 dez. 2018.  
26 REDONDO, op. cit., p. 2. 
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Por essa razão é que se predomina na doutrina27 a afirmação de que o modelo adotado 

pelos Códigos de Processo Civil brasileiros de 1939 e de 1973, ainda que tenham sido 

influenciados pela estrutura liberal, consagraram por influência européia o publicismo, 

rompendo com a visão liberal do processo, tendo em vista a aplicação do impulso oficial, da 

amplitude dos poderes instrutórios e decisórios do juiz, dos poderes decisórios sobre matérias 

conhecíveis de ofício, do sistema do livre convencimento motivado, entre outros.  

Todavia, cumpre-se ressaltar a existência de parte minoritária da doutrina que defendia 

que o modelo compatível com o direito processual civil brasileiro, à época, seria um modelo 

misto, mais cooperativo28.  

A exposição de motivos do Código de Processo Civil de 1973, embora não faça 

referências direta à democratização do processo como a exposição de motivos do Código de 

Processo Civil de 1939 fazia, defende de forma clara e objetiva em sua “Parte II” que trata do 

método de reforma, na exposição de motivos nº 13 que o Código de Processo Civil de 1973 

teria introduzido modificações substanciais voltadas a simplificar o sistema processual, de 

forma a torná-lo útil e efetivo na administração da justiça29.  

Além disso, mantendo-se essa linha comparativa, é possível verificar que ambos os 

Códigos observam o argumento tecnicista da eficiência como instrumento e justificativa para 

facilitar o acesso à justiça e otimizar a celeridade processual30.  

Quanto ao fortalecimento do Poder Judiciário nos Códigos de 193931 e de 197332, 

verifica-se na exposição de motivos nº 1 do primeiro uma grande preocupação com a 

                                                 
27 Ibid. 
28 Ibid., p. 3. 
29 Na elaboração do Anteprojeto optou-se por adotar como modelo padrão os monumentos legislativos mais 

notáveis. Não se veja nessa confissão mero espírito de mimetismo, 462 que se compraz antes em repetir do que 

em criar, nem desapreço aos foros do progresso cultural brasileiro. Um Código de Processo é uma instituição 

eminentemente técnica. E a técnica não é apanágio de um povo senão uma conquista de valor universal. (...) assim, 

entendido, o processo civil é um instrumento jurídico eminentemente técnico, preordenado a assegurar a 

observância da lei, por isso há de ter tantos atos quanto sejam necessários para alcançar a sua finalidade. 

Diversamente de outros ramos da ciência jurídica, que traduzem a índole do povo através de longa tradição, o 

processo civil deve ser dotado exclusivamente de meios racionais, tendentes a obter a atuação do direito. As duas 

exigências antitéticas que concorrem para tecnicizá-lo são a rapidez e a justiça. Conciliam-se essas tendências, 

estruturando-se o processo civil de tal modo que ele se torne efetivamente apto a administrar, sem delongas, a 

justiça. 
30 LEAL, André Cordeiro; SILVA, Maria dos Remédios Fontes; MOSCHEN, Valesca Raizer Borges. Processo, 

Jurisdição e Efetividade da Justiça II. Florianópolis: CONPEDI, 2015, p. 462. 
31 BRASIL. Código de Processo Civil de 1939. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-

Lei/1937-1946/Del1608.htm>. Acesso em: 04 dez. 2018.  
32BRASIL. Código de Processo Civil de 1973. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L586 

9impressao.htm>. Acesso em: 04 dez. 2018. 
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administração da justiça, enquanto o segundo desvia um pouco desse foco e busca destacar a 

organicidade do poder judiciário em sua exposição de motivos nº 1733.  

Logo, é possível inferir que no Código de Processo Civil de 1973 há uma preocupação 

de que o Estado-Juiz seja um instrumento de consolidação do poder estatal baseado na 

Constituição Federal outorgada de 1937. Trata-se de um processo civil autoritário em que os 

poderes diretivos e instrutórios do juiz são valorizados, adotando-se uma clara concepção 

publicística de processo civil34. 

 Não é à toa que em sua exposição de motivos menciona que o sentido altamente 

popular da reforma do processo “destinada a pôr sob a guarda do estado a administração da 

justiça, subtraindo-a à discrição dos interessados”, afirmando mais a frente que o novo processo 

civil “é um instrumento de defesas dos fracos, a quem a luta judiciária nos quadros do processo 

anterior singularmente desfavorecia” e que “somente a intervenção ativa do Estado no processo 

pode remover as causas de injustiça”35.  

Por outro lado, adotando uma outra dinâmica, o Código de Processo Civil de 1973 

encampa uma preocupação com a coesão das normas processuais de forma que se permita uma 

atuação efetiva do Estado-juiz na solução dos conflitos, ou seja, não se busca justificar o Código 

só com base na consolidação do papel do Estado-juiz, mas sim a partir da afirmação de que o 

processo civil deve ser trazer resultados efetivos e eficazes36.  

Conforme ensina Fredie Didier Jr.37, o princípio do respeito ao autorregramento da 

vontade no processo civil visa à obtenção de um ambiente processual em que o direito 

fundamental de autorregulação possa ser exercido pelas partes sem restrições irrazoáveis ou 

injustificadas, isso é, pretende tornar o processo jurisdicional um espaço para o exercício da 

liberdade. 

Quanto ao autorregramento da vontade das partes aplicado no Código de Processo 

Civil de 1973, devido ao protagonismo do juiz na relação processual, a autonomia das partes 

para convencionarem sobre determinadas situações processuais teve um espaço bastante 

limitado. 

                                                 
33 Ibid, p. 463. 
34 Ibid, p. 464. 
35 Ibid.  
36 Ibid. 
37 DIDIER JR., Fredie. Princípio do respeito ao autorregramento da vontade no processo civil. In: CABRAL, 

Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (Orgs.). Negócios processuais. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 

32. 



21 

 

Isso porque o Código estabeleceu um número reduzido de convenções processuais 

típicas, assim, pode-se citar como exemplo a admissibilidade de acordos sobre o foro da 

demanda (critério territorial relativo de competência), o ônus da prova, o aditamento da 

audiência de instrução e julgamento e a fixação de prazos dilatórios38.  

No entanto, apesar da regulamentação expressa das hipóteses mencionadas, a natureza 

jurídica de tais convenções era controvertida na doutrina à época. O entendimento que 

prevaleceu à luz do Código de Processo Civil de 1973 era contrário à existência da categoria 

negócio jurídico processual, tendo em vista que o ato processual baseado na vontade das partes 

não teria relevância na produção de efeitos jurídicos processuais39.  

O ato processual teria um sentido objetivo, ou seja, sem qualquer relação com 

elementos associados à declaração de vontade das partes, motivo pelo qual a vontade das partes 

seria irrelevante na produção de efeitos dos atos processuais. As situações processuais 

anteriormente referidas para grande parte da doutrina tinham natureza de meros atos 

processuais e não de negócios processuais.  

De acordo com Cândido Rangel Dinamarco40, o negócio jurídico é um ato de auto 

regulação de interesses, logo, nele deixa-se de atender exatamente ao que pretendem as suas 

partes, tendo em vista que precisam abrir mão de determinadas questões para que exista um 

consenso. Assim, para o autor, esse ato seria impraticável no âmbito processual, pois, seus 

efeitos já estariam definidos e limitados pela lei, não havendo espaço para convenção das partes. 

Daniel Francisco Mitidiero41 também se posicionou pela inexistência de negócios 

jurídicos processuais, sob o fundamento de que os efeitos dos atos processuais já estariam 

positivados na lei.  

Em síntese, as opiniões contrárias à existência dos negócios processuais partem do 

pressuposto que somente há negócio jurídico quando os efeitos são produzidos diretamente e 

expressamente da vontade das partes, o que não acontecia no processo. Isso porque os efeitos 

decorrem da lei ou da intervenção judicial feita pelo magistrado.  

                                                 
38 Ibid. 
39 Recusando, categoricamente, a figura dos negócios jurídicos processuais sobre a égide do CPC/1973, por todos, 

DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. V. 2. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, 

p. 484-485; CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. V. 1. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2012, 

p. 274; e MITIDIERO, Daniel. Comentários ao código de processo civil. V. 2. São Paulo: Memória Jurídica, 2005, 

p. 15-16.  
40 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito de processual civil. V. 2. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 

2009. p. 484.  
41 MITIDIERO, Daniel Francisco. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Memória Jurídica, 2005. 

p. 15-16.  
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Sendo assim, à época do Código de Processo Civil de 1973, poucos juristas 

reconheciam a figura dos negócios processuais, o publicismo se fez tão presente no 

ordenamento jurídico brasileiro, que prevaleceu a idéia de que seriam cabíveis somente as 

hipóteses típicas de convenções processuais, isso é, aquelas regulamentadas de forma expressa 

e específica pela lei, em que pese a divergência quanto a sua natureza jurídica42. 

Nida Saleh Hatoum43 elenca algumas situações definidas como negócios jurídicos 

processuais típicos comuns e muitos usados na prática forense, desde a vigência do Código de 

Processo Civil de 1973, são eles: 

 

(i) as partes mutuamente renunciam o prazo para recurso quando da celebração de 

acordo; (ii) convencionam, em audiência, prazo para apresentação de alegações finais 

escritas; (iii) estabelecem cláusula de eleição de foro para modificar competência 

relativa; (iv) suspendem o processo ante a iminência de acordo; (v) adiam a realização 

da audiência em razão da impossibilidade de comparecimento de uma das partes; e 

(vi) estipulam convenção de arbitragem.  

 

Complementando, Leonardo Carneiro da Cunha44, também listou as principais 

possibilidades de negócios jurídicos processuais típicos até então existentes, sendo eles: 

 

a) modificação do réu na nomeação à autoria (arts. 65 e 66); b) sucessão do alienante 

ou cedente pelo adquirente ou cessionário da coisa litigiosa (art. 42, § 1º); c) acordo 

de eleição de foro (art. 111); d) prorrogação da competência territorial por inércia do 

réu (art. 114); e) desistência do recurso (art. 158; art. 500, III); f) convenções sobre 

prazos dilatórios (art. 181); g) convenção para suspensão do processo (arts. 265, II e 

792); h) desistência da ação (art. 267, § 4º; art. 158, parágrafo único); i) convenção de 

arbitragem (arts. 267, VII, art. 301, IX); j) revogação da convenção de arbitragem (art. 

301, IX, e § 4º); k) reconhecimento da procedência do pedido (art. 269, II); l) 

transação judicial (arts. 269, III, 475-N, III e V, e 794, II); m) renúncia ao direito sobre 

o qual se funda a ação (art. 269, V); n) convenção sobre a distribuição do ônus da 

prova (art. 333, parágrafo único); o) acordo para retirar dos autos o documento cuja 

falsidade foi arguida (art. 392, parágrafo único); p) conciliação em audiência (art. 447 

e 449); q) adiamento da audiência por convenção das partes (art. 453, I); r) convenção 

sobre alegações finais orais de litisconsortes (art. 454, § 1º); s) liquidação por 

arbitramento em razão de convenção das partes (art. 475-C, I); t) escolha do juízo da 

execução (art. 475- P, parágrafo único); u) renúncia ao direito de recorrer; v) 

requerimento conjunto de preferência no julgamento perante os tribunais (art. 565, 

parágrafo único); w) desistência da execução ou de medidas executivas (art. 569); x) 

escolha do foro competente pela fazenda Pública na execução fiscal (art. 578, 

parágrafo único); (y) opção do exequente pelas perdas e danos na execução de 

obrigação de fazer (art. 633); z) desistência da penhora pelo exequente (art. 667, III); 

aa) administração do estabelecimento penhorado; ab) dispensa da avaliação se o 

                                                 
42 Por todos, MARTINS, Sandro Gilbert. Processo, procedimento e ato processual: o plano da eficácia. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2012, p. 34-35.   
43 HATOUM, Nida Saleh. Aspectos relevantes dos negócios jurídicos processuais previstos no art. 190 do 

CPC/2015. Revista de Processo. Revista dos Tribunais, v. 260/2016, p. 49 – 71, out/2016. 
44 CUNHA, Leonardo Carneiro da. Negócios Jurídicos Processuais no Processo Civil Brasileiro. In: CABRAL, 

Antônio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (Coord.). Negócios Processuais. 2. ed. Salvador: JusPodivm, 

2016. p. 54-55.  
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exequente aceitar a estimativa do executado (art. 684, I); ac) opção do exequente por 

substituir a arrematação pela alienação via internet (art. 689-A); ad) opção do 

executado pelo pagamento parcelado (art. 745-A); ae) acordo de pagamento amigável 

pelo insolvente (art. 783); af) escolha de depositário de bens sequestrados (art. 824, 

I); ag) acordo de partilha (art. 1.031).  

 

Em decorrência do exposto, entende-se que ficou consolidado, à época, que o Código 

de Processo Civil de 1973 teria se omitido quanto à possibilidade de celebração de convenções 

atípicas pelas partes, concluindo a doutrina pela sua impossibilidade diante da ausência de 

prévia autorização e regulamentação dada pelo legislador.  

Com relação à atipicidade dos negócios processuais, Bruno Garcia Redondo45 defende 

que, após uma leitura cuidadosa do art. 158 do CPC/1973, poderia se visualizar, implicitamente, 

a previsão de uma cláusula geral de atipicidade de negócios jurídicos processuais, tendo em 

vista que os atos das partes consistente em declarações bilaterais produziriam efeitos imediatos 

sobre direitos processuais. Todavia, como visto, não foi esse o entendimento que prevaleceu. 

Poucos foram os doutrinadores que trouxeram na vigência do Código de Processo 

Civil de 1973 um estudo acerca da possibilidade das convenções atípicas, motivo pelo qual 

merece destaque Leonardo Greco46 ao defender que o limite entre os poderes do juiz e a 

autonomia das partes está diretamente vinculada a três fatores. 

Aponta que primeiro fator seria a disponibilidade do próprio direito material posto em 

juízo, o segundo o respeito ao equilíbrio entre as partes e à paridade de armas, para que em 

razão de ato de disposição não se conceda vantagem a uma parcela em relação à outra quanto 

ao direito de acesso aos meios de ação e defesa e por último, o terceiro fator seria a preservação 

da observância dos princípios e garantias fundamentais do processo civil47.  

Acrescenta que considerando o alcance do art. 158 do CPC/1973 os atos unilaterais ou 

bilaterais das partes, seja qual for o seu conteúdo, possuem eficácia imediata, não estando 

condicionada à homologação judicial. Os limites à aplicação desse dispositivo seriam 

encontrados em pelo menos uma dessas três circunstâncias:   

 

a) a necessidade de permanente continuidade do processo em direção ao seu fim, que 

não deve ser condescendente com retrocessos, a não ser por um motivo justificável, 

alegado de boa fé; b) o direito adquirido, decorrente da prática ou omissão do ato por 

uma parte em benefício da outra, que gere direito subjetivo em favor da outra; ou c) 

como consequência de uma dessas duas circunstâncias, a preclusão temporal ou 

                                                 
45 REDONDO, Bruno Garcia. Flexibilização do procedimento pelo juiz e pelas partes no Direito Processual Civil 

brasileiro. Dissertação (Mestrado em direito) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2013.  
46 GRECO, Leonardo. Os atos de disposição processual: primeiras reflexões. Revista Eletrônica de Direito 

Processual, Rio de Janeiro: UERJ, a. 1, v. 1, out-dez. 2007, p. 07-28.  
47 Ibid. 
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consumativa, que impede que o ato praticado ou omitido tenha uma nova 

oportunidade de ser manifestado48.  

 

Fato é que com o passar dos anos e o consequente desenvolvimento das idéias 

encampadas, sobretudo, pela doutrina que entendia pela natureza jurídica de negócios 

processuais das convenções, defendendo o cabimento da atipicidade desses negócios, 

começaram a surgir estudos destinados a criticar o publicismo imputando a ele um dogma de 

irrelevância da vontade no processo.  

As críticas partiam da premissa que, na maioria das vezes, o direito objetivo e ausência 

de autonomia concedida às partes impediam a efetivação da prestação jurisdicional e obstava 

uma construção adequada acerca dos atos processuais, já que muitos conflitos poderiam ser 

resolvidos de uma forma mais célere ou até mesmo prática se fosse permitida a atipicidade 

desses negócios.49.  

 

 

1.3. O publicismo na perspectiva do Código de Processo Civil de 2015 

 

 

O Código de Processo Civil de 2015 entrou no Ordenamento Jurídico Brasileiro 

através da Lei nº 13.105/201550, publicada em 17 de março de 2015, com vacatio legis de 01 

ano e, desde logo, é possível afirmar que prevê o maior número de hipóteses de negócios 

processuais típicos com regulamentação específica, concedendo às partes maiores poderes para 

a direção do processo, como forma de adequar o processo civil à realidade de uma sociedade 

moderna.  

Neste contexto, é interessante destacar que. após a promulgação da Constituição 

Federal de 1988, ocorreu no ordenamento jurídico uma tendência na aproximação dos institutos 

jurídicos às normas e princípios constitucionais, buscando sempre uma forma de concretizar as 

garantias e os direitos fundamentais51.  

Com relação ao direito processual civil esse fenômeno chamado de 

neoprocessualismo, foi claramente exposto no Código de Processo Civil de 2015, sobretudo no 

                                                 
48 Ibid. 
49 Ibid. 
50 BRASIL. Código de Processo Civil de 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso em: 04 dez. 2018. 
51 OLIVEIRA, Priscila Grazielly Sousa de Oliveira. O Fenômeno do Neoprocessualismo e seu Reflexo no Novo 

Código de Processo Civil: Princípio do contraditório. 2015. 14 f. Artigo Científico publicado no Instituto 

Brasiliense de Direito Público (Graduação em Direito) – Universidade Católica de Brasília (UCB), Brasília 2015.  
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Livro I da Parte Geral, dedicado às “Normas Fundamentais” do processo civil, onde foi feita 

uma aproximação dos institutos processuais aos ditames previstos na Constituição Federal, com 

o objetivo de efetivar os direitos e garantias fundamentais dentro do processo52. 

Voltando à problemática, envolvendo o modelo publicista de processo, o Código de 

Processo Civil de 2015 foi em direção diametralmente oposta à do Código revogado, visto que 

se fundou no princípio da adequação, especialmente, na adequação negocial, rompendo com o 

modelo publicista a partir do momento em que concedeu às partes maiores poderes para a 

condução do processo através da manifestação de vontades, sobretudo, através dos negócios 

processuais53.  

Bruno Garcia Redondo54, afirma que o Código de Processo Civil de 2015 de fato 

rompeu com o modelo publicista anteriormente adotado, instituindo um modelo de processo 

cooperativo, fundamentando-se no princípio da adequação, assim, o autor pondera que: 

 

O princípio da adequação
 
— que decorre das garantias constitucionais do devido 

processo de direito (art. 5º, LIV, da CRFB), do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da 

CRFB) e da tempestividade da tutela jurisdicional (art. 5º, LXXVIII, da CRFB) — 

impõe a exigência de que os procedimentos sejam os mais adequados possíveis (às 

peculiaridades da causa, às necessidades do direito material, às pessoas dos litigantes, 

etc.) para que, mediante uma prestação jurisdicional eficiente, a tutela jurisdicional 

possa ser realmente efetiva. Para que o procedimento possa ser efetivamente 

adequado, forçoso reconhecer que tanto o juiz, quanto as partes, são dotados de 

poderes para promover adaptações no procedimento.  

 

Nesse caminhar, é importante destacar que o princípio da adequação também é 

conhecido por outros doutrinadores de formas diversas, dentre elas, como “exercício do poder 

de autorregramento” ou como “flexibilização procedimental voluntária”. No entanto, 

independentemente de sua denominação, todos os conceitos envolvem a ampliação dos limites 

da autonomia privada na regulamentação do processo civil, a fim de que as partes cooperem 

com o ajuste do procedimento ao caso concreto em particular55.  

É inegável que a negociação acerca do procedimento possui fundamento no princípio 

da cooperação processual positivado no art. 6º do CPC/201556, que impõe a colaboração dos 

sujeitos processuais entre si, conjugando seus interesses em busca da solução do conflito.  

                                                 
52 Ibid. 
53 NOGUEIRA, Pedro Henrique. Negócios Processuais. 2. ed. São Paulo: Juspodivm, 2016, p. 97. 
54 REDONDO, op. cit., 2015, p. 05. 
55 Ibid., p. 6. 
56 BRASIL, op. cit., nota 49. 
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Sendo assim, o objetivo desse modelo cooperativo de processo civil, certamente foi 

permitir às partes a celebração de convenções de maneira mais ampla e autônoma, ou seja, sem 

depender das hipóteses típicas e da vontade do juiz, antes ou durante o curso do processo, a 

respeito de seus poderes, faculdades, deveres e ônus. E ainda, viabilizar a estipulação de 

mudanças no procedimento para adequá-lo às necessidades do direito material ou 

peculiaridades do caso concreto57.  

Dentre as novas hipóteses de negócios processuais trazidas pelo Código de Processo 

Civil de 2015 que deram maior poder às partes e reforçaram a autonomia até então perdida no 

modelo publicista de processo, destacam-se: o calendário processual (art. 191, CPC/201558), a 

possibilidade de redução de prazos peremptórios (art. 222, CPC/201559), a realização de 

audiência de saneamento e organização em cooperação com as partes (art. 357, §3º, 

CPC/201560), o acordo de saneamento do processo (art. 364, §2º, CPC/201561), a desistência 

unilateral de documento cuja falsidade foi arguida (art. 432, CPC/201562) e a escolha 

consensual do perito pelas partes (art. 471, CPC/201563)64.  

No entanto, apesar de possibilitarem às partes uma participação efetiva no processo 

quanto à regulação do procedimento, os exemplos citados estão tipificados, logo, dentro dessas 

hipóteses mencionadas não há um espaço para livre criação das partes, estando elas limitadas 

ao conteúdo dos dispositivos legais.  

Fato é que o legislador decidiu ir muito além dessa ampliação dos negócios processuais 

típicos e buscou a quebra do paradigma essencialmente publicista através de uma diminuição 

do excessivo protagonismo do juiz, concedendo um papel ativo e efetivo as partes do processo 

a partir do momento em que autorizou a elaboração de convenções processuais atípicas.  

Como consequência dessa autorização surge a possibilidade de adequação do 

procedimento à vontade das partes com o objetivo de buscar uma tutela jurisdicional mais 

eficiente e eficaz.  

Além disso, essa inovação encerrou a discussão existente no âmbito do Código de 

Processo Civil acerca da existência do negócio jurídico processual, afinal, o art. 190 do 

                                                 
57 Ibid. 
58 Ibid. 
59 Ibid. 
60 Ibid. 
61 Ibid. 
62 Ibid. 
63 Ibid. 
64 NOGUEIRA, op. cit., p. 97. 
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CPC/201565 passou a prevê-lo expressamente e a consagrar duas ordens distintas de atuação66: 

a realização de adequações no procedimento e a celebração de convenções sobre seus ônus, 

poderes, faculdades e deveres processuais67.  

Afirma a doutrina68 em peso que o art. nº 190 do CPC/201569 trouxe uma verdadeira 

cláusula geral de atipicidade de negócios jurídicos processuais, ampliando a liberdade das 

partes para celebração de convenções processuais. A atipicidade decorre do fato que inexiste 

uma prévia estipulação de quais adequações podem ser efetuadas no procedimento e também 

não há uma identificação específica acerca do que poderia ser objeto das convenções em 

matéria processual, nem quanto ao alcance ou os limites desses negócios processuais70.  

 Portanto, observa-se que a nomeação do dispositivo como “cláusula geral” se 

deve ao fato de que se trata de uma norma extremamente ampla e vaga, possibilitando que o 

aplicador do direito a interprete e atribua a consequência jurídica que entender ser adequada e 

justa ao caso concreto71.  

 Leonardo Greco72 defende a referida cláusula diante daqueles que a criticam por 

gerar um suposto abandono completo do publicismo ou privatização do processo, assim, 

sustenta que: 

 

Não deve ser interpretado, de forma alguma, como uma tendência de privatização da 

relação processual, mas representa simplesmente a aceitação de que aquelas, como 

destinatárias da prestação jurisdicional, têm também interesse em influir na atividade-

meio e, em certas circunstâncias, estão mais habilitadas do que o próprio julgador a 

adotar decisões sobre os seus rumos e a ditar providências em harmonia com os 

objetivos publicísticos do processo, consistentes em assegurar a paz social e a própria 

manutenção da ordem pública.  

                                                 
65 BRASIL, op. cit., nota 49. 
66 O que foi reconhecido no Enunciado 247 do FPPC: “(art. 190) O art. 190 autoriza que as partes tanto estipulem 

mudanças do procedimento quanto convencionem sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais”. 

Disponível em: <http://institutodc.com.br/wp-content/uploads/2017/06/FPPC-Carta-de-Florianopolis.pdf>. 

Acesso em: 26 jun. 2018.  
67 REDONDO, op. cit., 2015, p. 5. 
68 Trata-se a cláusula geral de espécie de texto que contém comandos indeterminados e que não prevê a 

consequência jurídica de sua inobservância. Seu antecedente (hipótese fática) é composto por termos vagos e seu 

consequente (efeito jurídico) é indeterminado. Diferencia-se, portanto, do conceito jurídico indeterminado, espécie 

de texto normativo igualmente composto por comandos indeterminados, mas que traz a previsão da consequência 

jurídica de seu descumprimento. Ibid.  
69 BRASIL, op. cit., nota 49. 
70 REDONDO, op. cit., 2015, p. 6. 
71 “O legislador vale-se de cláusulas gerais, abdicando da técnica regulamentar que, na égide da codificação, define 

os tipos jurídicos e os efeitos deles decorrentes. Cabe ao intérprete depreender das cláusulas gerais os comandos 

incidentes sobre inúmeras situações futuras, algumas delas sequer alvitradas pelo legislador, mas que se sujeitam 

ao tratamento legislativo pretendido por se inserirem em certas situações-padrões: a tipificação taxativa dá lugar a 

cláusulas gerais, abrangentes e abertas.”. TEPEDINO, Gustavo. Premissas Metodológicas para a 

Constitucionalização do Direito Civil. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 9.  
72 GRECO, op. cit., 2007, p. 7. 
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Quanto a essa questão, acrescenta, Bruno Garcia Redondo73 que: 

 

Não nos parece que o Código tenha caminhado para a “contratualização” ou 

“privatização” do processo, o que Löic Cadiet identifica, na França, como sendo uma 

tendência para a superação da crise da Justiça e a duração dos procedimentos naquele 

país24. As partes não se substituem ao legislador quando convencionam sobre suas 

próprias situações processuais. O Direito Processual Civil brasileiro passou, apenas, 

a reconhecer que as partes são as efetivas titulares de determinadas situações 

processuais e, por essa razão, devem desfrutar de maiores poderes de regulamentação 

(disposição lato sensu) sobre as mesmas.  

 

Neste sentido, as partes poderão convencionar livremente, desde que de acordo com 

os objetivos do processo de assegurar a paz social e proporcionar a manutenção da ordem 

pública, sempre de acordo com os princípios constitucionais e suas devidas garantias.  

Nas palavras de Marco Paulo Denucci Di Spirito74, citando Joaquim de Sousa Ribeiro, 

“com o artigo nº 190 do Código de Processo Civil de 201575 abre-se espaço para negócios 

jurídicos processuais atípicos, ‘sem sujeição a uma bitola rígida prefixada”. 

O que deve ficar claro é que o objetivo dos negócios processuais não é abordar e 

resolver a questão de direito material objeto do litígio, mas sim adequar o procedimento a 

peculiaridades das partes e do caso concreto, tornando o processo muito mais eficiente a partir 

do momento em que ele se adequa à realidade social e fática das partes.  

É por esse motivo que Humberto Dalla Bernardinha de Pinho76, afirma que “as 

convenções processuais podem representar um meio prático para trazer paulatinamente a ideia 

de consensualidade e postura cooperativa para dentro do processo”.  

O art. 200 do CPC/201577, por sua vez, traz uma regra que já constava do art. 158 do 

CPC/1973, abordando a eficácia imediata como regra geral, dos negócios jurídicos processuais, 

o que implica dizer que as manifestações de vontade das partes produzem efeitos imediatos, 

salvo quando a lei exigir prévia homologação judicial.  

Observa-se que os negócios jurídicos processuais são tão relevantes que permitem que 

a homologação pelo juiz seja excepcional, sendo necessária apenas em casos em que houver 

                                                 
73 REDONDO, op. cit., 2015, p. 8. 
74 SPIRITO, Marco Paulo Denucci Di. Controle de formação e controle de conteúdo do negócio jurídico 

processual. Revista dos Tribunais, v. 63/2015, p. 125 – 193, jun-set/2015. p. 127. 
75 BRASIL, op. cit., nota 49. 
76 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. A relevância da negociação com princípios na discussão das cláusulas 

de convenção processual: aplicação concreta dos postulados da advocacia colaborativa. Revista de Processo. 

Revista dos Tribunais, v. 258/2016, p. 123 – 152, ago./2016. p. 133.  
77 BRASIL, op. cit., nota 49. 
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regra clara e específica. Corroborando com esse entendimento existem os Enunciados 13378 e 

26179 do FPPC.  

Da análise conjunta dos dispositivos mencionados anteriormente é possível concluir 

que o Código de Processo Civil de 2015 consagrou não só uma cláusula geral de negócios 

processuais, mas também um novo princípio, o princípio do respeito ao autorregramento da 

vontade das partes no processo. 

 Esse princípio determina que a vontade das partes deve ser observada pelo juiz como 

regra geral, tendo em vista que a própria lei dispõe que a eficácia dos negócios jurídicos será 

imediata e independente de homologação judicial, só sendo possível o controle judicial dos 

negócios em momento posterior e apenas no que tange a existência de defeitos no plano da 

existência ou validade da convenção80.  

Diante do exposto, o que se pode concluir é que houve um rompimento radical com o 

sistema anterior e isso porque o Código de Processo Civil de 2015 é baseado em premissas 

profundamente diferentes daquelas que fundamentavam o Código de Processo Civil de 1973.  

A ampliação dos poderes das partes para o procedimento e a preponderância das 

vontades das partes sobre o juiz em relação à liberdade de dispor sobre seus ônus, poderes, 

faculdades e deveres processuais, podem ser apontadas como as principais novidades 

processuais que causaram esse rompimento. 

Em síntese, é possível enumerar três novidades muito significativas trazidas por esse 

novo diploma. A primeira seria o princípio da adequação procedimental, em especial a negocial, 

ao permitir que as partes promovam adaptações no procedimento do processo. A segunda seria 

a já mencionada cláusula geral de atipicidade de negócios processuais, que consagra a ampla 

liberdade das partes para convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres. Já a 

última, mas não menos importante, seria o princípio do autorregramento das partes, capazes de 

produzir de plano a constituição, modificação ou a extinção de direitos processuais, 

independentemente da homologação do juiz.  

Dito isso, é preciso ter em mente que para a adequada aplicação desse novo modelo 

processual, é necessário partir de uma nova premissa em que o objetivo do processo é a tutela 

do direito material.  

                                                 
78 Enunciado 133 do FPPC: “Salvo nos casos expressamente previstos em lei, os negócios processuais do art. 190 

não dependem de homologação judicial.”. Disponível em: <http://institutodc.com.br/wp-content/uploads/2017/06/ 

FPPC-Carta-de-Florianopolis.pdf>. Acesso em: 26 jun. 2018. 
79 Enunciado 261 do FPPC: “O art. 200 aplica-se tanto aos negócios unilaterais quanto aos bilaterais, incluindo as 

convenções processuais do art. 190.”. Disponível em: <http://institutodc.com.br/wp-

content/uploads/2017/06/FPPC-Carta-de-Florianopolis.pdf>. Acesso em: 26 jun. 2018. 
80 REDONDO, op. cit., 2015, p. 8. 
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Todavia, deve ser feita a ressalva que os titulares desse direito material são as partes e 

por esse motivo é que se deve reconhecer que são elas os titulares de determinadas situações 

processuais, não o juiz ou o Estado. E, sendo titulares, deve ser garantida a elas a liberdade de 

negociação.  
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2. OS NEGÓCIOS JURÍDICOS PROCESSUAIS NO ORDENAMENTO JURÍDICO 

BRASILEIRO 

 

 

Na lição clássica de Pontes de Miranda81, os fatos do mundo que interessem ao direito 

tornam-se fatos jurídicos, pela incidência das regras jurídicas, que assim os assinalam. Logo, a 

teoria geral do direito buscou classificar os fatos jurídicos (em sentido amplo) dividindo-os em 

lícitos e ilícitos, sendo os primeiros compostos pelas seguintes categorias: a) fato jurídico em 

sentido estrito; b) ato-fato jurídico; e c) ato jurídico em sentido amplo, que se subdivide em ato 

jurídico em sentido estrito e negócio jurídico82.  

Desse modo, partindo-se da premissa que o processo é um procedimento em 

contraditório, é possível concluir que ele se manifesta, exteriormente, por meio de um conjunto 

de atos jurídicos que, em seu sentido amplo, são chamados de atos processuais. Dessa forma, 

os atos processuais podem ser definidos como os atos jurídicos que são praticados pelos sujeitos 

do processo e possuem como objetivo produzir efeitos no processo em que são praticados83. 

Na verdade, todo ato processual é praticado por algum dos sujeitos do processo. A 

legitimidade ativa desses sujeitos também deve ser vista em sentido amplo, considerando o 

órgão jurisdicional e também as partes do processo, aqui incluídos não só o demandante e o 

demandado, mas todos os sujeitos que participam do processo em contraditório84. 

Alexandre Freitas Câmara85, afirma que é possível promover uma classificação dos 

atos processuais, assim, por um critério subjetivo, entende que os atos processuais se 

classificam em atos do órgão jurisdicional e atos das partes. Os atos do órgão jurisdicional se 

dividem em: atos do juiz e atos dos auxiliares de justiça. Já os atos das partes, por sua vez, 

podem ser: (a) atos postulatórios; (b) atos instrutórios; (c) atos dispositivos, onde estão inseridos 

os negócios processuais; e (d) atos reais.  

Sendo certo que para o presente trabalho o que interessa são os atos dispositivos, 

também chamados de negócios processuais, podem eles ser definidos como os atos pelos quais 

as partes livremente regulam suas posições jurídicas no processo. 

                                                 
81 MIRANDA apud RODRIGUES; ANJOS FILHO (Orgs.) apud, op. cit. 69-70. 
82 Ibid. 
83 CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo Processo Civil Brasileiro. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 123. 
84 Ibid. 
85 Ibid.  
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Nesse ponto, é interessante a definição dada por Fredie Didier Jr.86 sobre o negócio 

processual, pois, para ele o negócio processual nada mais é do que o fato jurídico, que confere 

ao sujeito o poder de regular, dentro dos limites fixados no próprio ordenamento jurídico, certas 

situações jurídicas ou até mesmo alternar o procedimento.  

Assim, é possível inferir que o negócio jurídico é uma fonte de norma jurídica 

processual, a partir do momento em que vincula não só as partes, mas também o órgão julgador, 

que, em um Estado de Direito, deve observar e fazer cumprir as normas jurídicas válidas, 

inclusive, aquelas que são convencionadas pelas partes87.  

A grande utilidade do reconhecimento e também do regramento dos negócios 

processuais está na adequada sistematização do estudo dos atos processuais e no respeito à 

liberdade e ao autorregramento da vontade no processo. 

Nesse caminhar, merece destaque a lição: 

 

No conteúdo eficacial do direito fundamental à liberdade está o direito ao 

autorregramento: o direito que todo sujeito tem de regular juridicamente os seus 

interesses, de poder definir o que reputa melhor ou mais adequado para a sua 

existência; o direito de regular a própria existência, de construir o próprio caminho e 

de fazer escolhas. Autonomia privada ou autorregramento da vontade é um dos pilares 

da liberdade e dimensão inafastável da dignidade da pessoa humana
88

.  

 

Logo, diante de um caso concreto, o conflito a respeito do direito material não gera 

como consequência necessária um desacordo das partes quanto às posições processuais que 

possuem, sendo possível uma comunhão de vontades das mesmas sobre os meios de resolução 

do conflito, pois, o conflito de direito material não se confunde com o direito processual.  

 

 

2.1. As espécies e a tipicidade dos negócios jurídicos processuais  

 

 

Podem existir no processo negócios jurídicos unilaterais, por meio dos quais o sujeito 

processual, pelo exercício da sua vontade, gera consequências no processo. Nessa espécie de 

negócio jurídico é certo que somente a vontade de uma das partes é relevante e pode-se citar 

como exemplos, a renúncia do prazo (art. 225, CPC/201589), a desistência da execução ou de 

                                                 
86 DIDIER JR., Fredie. Ensaio sobre os negócios jurídicos. Revista Brasileira da Advocacia. São Paulo: RT, 2016, 

v. 1, p. 59-86. 
87 Ibid. 
88 DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil. 17. ed. V. 1. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 376-

377. 
89 BRASIL, op. cit., nota 49. 
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medida executiva (art. 775, CPC/201590), a desistência do recurso (art. 998, CPC/201591) e a 

renúncia ao direito recursal (art. 999, CPC/201592)93.  

Daniel Amorim Assumpção Neves94 aponta que outros atos considerados pela doutrina 

como negócio jurídico processual unilateral, como a renúncia e o reconhecimento jurídico do 

pedido, são atos de autocomposição unilateral, que, apesar de praticados no processo, tem 

conteúdo material de renúncia e de submissão.  

A segunda espécie de negócios jurídicos são os negócios jurídicos bilaterais também 

chamados de concordantes, os quais dependem de um acordo de vontades, sendo dessa espécie 

de negócio jurídico que versa o art. nº 190 do CPC/201595, além de outros negócios jurídicos 

típicos que serão vistos a seguir. São exemplos de negócios jurídicos processuais bilaterais a 

transação e a cláusula de eleição de foro (art. 63, CPC/2015)96.  

É importante destacar que o art. 200 do CPC/201597 deixa clara a possibilidade de 

negócios unilaterais e bilaterais no ordenamento jurídico brasileiro.  

Superada no primeiro capítulo a divergência doutrinária a respeito da admissão de 

negócios jurídicos processuais, já que o próprio Código de Processo Civil de 1973 consagrava 

em várias de suas passagens de forma expressa a possibilidade de se realizar negócios jurídicos 

processuais, é possível afirmar que essa realidade foi mantida e ampliada pelo Código de 

Processo Civil de 2015.  

Com relação à tipicidade dos negócios jurídicos, sempre que a lei prever um negócio 

jurídico processual de forma expressa, tem-se um negócio jurídico processual típico. Nesses 

casos, é possível que os requisitos de admissibilidade do negócio também estejam previstos de 

forma específica. Por outro lado, os negócios jurídicos processuais atípicos são aqueles que não 

estão de previstos de forma expressa na lei processual98. Os negócios processuais atípicos estão 

lastreados na cláusula geral de negociação sobre o processo, prevista no art. 190 do CPC/201599, 

que traduz a concretização do princípio do respeito ao autorregramento processual.  

                                                 
90 Ibid. 
91 Ibid. 
92 Ibid. 
93 NEVES, Daniel Amorim. Manual de Direito Processual Civil. 9. ed. Bahia: Juspodivm, 2017, p. 387.  
94 Ibid.  
95 BRASIL, op. cit., nota 49. 
96 Ibid. 
97 Art. 200 do CPC/2015: “Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. 
98 NEVES, op. cit., 2017, p. 388.  
99 BRASIL, op. cit., nota 49. 
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O exemplo mais tradicional de negócio jurídico típico é a cláusula de eleição de foro, 

que permite às partes, antes da propositura da ação, modificar o foro abstratamente competente 

para demanda judicial. Trata-se de um negócio jurídico pré-processual e que deve respeitar os 

requisitos formais previstos na lei para ser válido no caso concreto.  

Certamente existem outros exemplos de negócios jurídicos processuais típicos no 

Código de Processo Civil 2015, dentre eles: a escolha do mediador ou conciliador (art. 168, 

CPC/2015100), a suspensão do processo por convenção das partes (art. 313, II, CPC/2015101), a 

convenção de arbitragem (art. 3º, §1º, CPC/2015102), o saneamento consensual (art. 357, §2º, 

CPC/2015103), o acordo para o adiamento da audiência de instrução e julgamento (art. 362, I, 

CPC/2015104), a convenção entre os litisconsortes para dividir entre si o tempo das alegações 

finais orais em audiência (art. 364, §3º, CPC/2015105), a convenção sobre a redistribuição do 

ônus da prova (art. 373, §3º, CPC/2015106), acordo para retirar dos autos o documento cuja 

falsidade foi arguida (art. 432, parágrafo único, CPC/2015107) e a escolha consensual do perito 

(art. 471, CPC/2015108)109.  

Sobre as hipóteses mencionadas acima se questiona se esses acordos devem ou não 

respeitar os requisitos legais previstos pelo art. 190 do CPC/2015110. Daniel Amorim 

Assumpção Neves111, entende que a existência de regras formais específicas não afasta as regras 

gerais previstas no dispositivo mencionado, apesar de parcela da doutrina entender que as 

condições específicas do acordo previstas no art. 190 do CPC/2015, não são exigidas nos 

negócios jurídicos típicos, que seguem suas próprias regras formais112.  

O referido autor ilustra seu posicionamento com a cláusula de eleição de foro, assim, 

entende que o art. nº 63 do CPC/2015113 exige que se trate de cláusula escrita, limitada a direito 

obrigacional e que tenha como objeto negócio jurídico determinado. A ausência de situação de 

vulnerabilidade de um dos contratantes, por exemplo, não é hipótese prevista pelo dispositivo, 

                                                 
100 Ibid. 
101 Ibid. 
102 Ibid. 
103 Ibid. 
104 Ibid. 
105 Ibid. 
106 Ibid. 
107 Ibid. 
108 Ibid. 
109 Ibid.  
110 BRASIL, op. cit., nota 49. 
111 Ibid. 
112 GARJADONI apud NEVES, op. cit., 2017, p 389. 
113 BRASIL, op. cit., nota 49. 
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mas sendo requisito formal para os negócios jurídicos atípicos, não seria possível deixar de 

aplica-la à cláusula de eleição de foro114.  

Desse modo, é importante que as partes e o juiz fiquem sempre atentos não só quanto 

aos requisitos legais previstos em lei para cada tipo de negócio processual típico e específico, 

mas também aos requisitos gerais trazidos pela cláusula geral de negociação processual.  

 

 

2.2. A cláusula geral de negócios jurídicos processuais 

 

 

O art. nº 190 do CPC/2015, prevê em seu caput a possibilidade das partes, desde que 

plenamente capazes e em causa que verse sobre direitos que admitam a auto composição, 

estipularem 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. 

Nas palavras de Alexandre de Freitas Câmara115, “trata-se da genérica afirmação da 

possibilidade de que as partes, dentro de certos limites estabelecidos pela própria lei, celebrem 

negócios jurídicos através dos quais dispõem de suas posições processuais”.  

É nesse novo diploma legal que está inserida a grande novidade do Novo Código de 

Processo Civil que consiste na generalização dos negócios jurídicos processuais, fenômeno 

jurídico já reconhecido e presente no sistema processual brasileiro desde o Código de Processo 

Civil de 1973, seguindo tendências do direito inglês (case management) e francês (contrat de 

procédure), cria uma cláusula geral de negociação processual, que pode ter como objeto as 

situações processuais das partes e o próprio procedimento116.  

Em razão do exposto, doutrina majoritária afirma que diferente do diploma legal 

revogado, o Código de Processo Civil de 2015 passou a prever de forma expressa uma 

verdadeira cláusula geral de negócio jurídico processual atípico, de forma a permitir, além das 

hipóteses específicas de negócio processual típico, que continuam vigente no ordenamento 

jurídico brasileiro, a celebração de acordo entre as partes de forma geral, envolvendo tanto o 

procedimento quanto as situações processuais das partes.  

                                                 
114 Ibid.  
115 CÂMARA, op. cit., 2016, p. 122. 
116 NEVES, op. cit., 2017, p. 389.  
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De acordo com Marcos Bernardes de Melo117, o caput do art. 190 do CPC/2015 é uma 

cláusula geral, da qual se extrai o subprincípio da atipicidade da negociação processual, sendo 

um subprincípio porque serve à concretização do princípio de respeito ao autorregramento da 

vontade no processo.  

Assim, é importante entender que dessa cláusula geral podem advir diversas espécies 

de negócios processuais atípicos, pois, embora o legislador tenha usado o verbo “convencionar” 

no caput do dispositivo e no parágrafo único, a cláusula geral permite negócios processuais 

como gênero de que as convenções processuais são espécies118.  

Assim, de uma forma geral, o negócio jurídico processual atípico pode recair sobre 

dois grupos de objetos: a) ônus, faculdades, deveres e poderes das partes, chamados de situações 

jurídicas processuais; e b) redefinição da forma ou ordem dos atos processuais, ou seja, sobre 

o procedimento119. Sendo certo que se tratam de objetos autônomos, de forma que o acordo 

celebrado entre as partes pode recair apenas sobre um deles ou ambos.  

Destaca-se que o ponto que chama atenção no negócio processual é que através dele 

se negocia sobre o processo, alterando as suas regras e não sobre o objeto litigioso do processo.  

Como exemplos de negócios processuais atípicos permitidos pelo art. 190 do 

CPC/2015 podem ser citados: 

 

O acordo de impenhorabilidade, acordo de instância única, acordo de ampliação ou 

redução de prazos, acordo para superação de preclusão, acordo de substituição de bem 

penhorado, acordo de rateio de despesas processuais, dispensa consensual de 

assistente técnico, acordo para retirar o efeito suspensivo da apelação, acordo para 

não promover execução provisória, acordo para dispensa de caução em execução 

provisória, acordo para limitar número de testemunhas, acordo para autorizar 

intervenção de terceiro fora das hipóteses legais, acordo para decisão por equidade ou 

baseada em direito estrangeiro ou consuetudinário28, acordo para tornar ilícita uma 

prova, etc.120 

 

E, ainda, a doutrina entende que é possível que haja acordos sobre pressupostos e 

requisitos processuais, tendo em vista que não haveria incompatibilidade teórica entre negócio 

processual e pressuposto processual, tudo dependerá do exame do direito positivo. Há previsão 

expressa sobre o acordo de competência relativa e sobre o foro de eleição internacional (art. 25, 

                                                 
117 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico (Plano da existência). 10. ed. São Paulo: Saraiva, 

2000, p. 166.  
118 DIDIER JR., op. cit., 2016, p. 29. 
119 Enunciado 257 do FPPC: “O art. 190 autoriza que as partes tanto estipulem mudanças do procedimento quanto 

convencionem sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais”’. Disponível em: 

<http://institutodc.com.br/wp-content/uploads/2017/06/FPPC-Carta-de-Florianopolis.pdf>. Acesso em: 26 jun. 

2018. 
120 DIDIER JR., op. cit., 2016, p. 31. 
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CPC/2015). O consentimento do cônjuge para propositura de uma ação real imobiliária pelo 

outro cônjuge é negócio processual sobre um pressuposto processual que é a capacidade 

processual. Logo, é completamente possível a legitimação extraordinária convencional121.  

Didier Jr.122 defende ainda a possibilidade de as partes acordarem no sentido de ignorar 

a coisa julgada (pressuposto processual negativo) anterior e pedir nova decisão sobre o tema, 

pois, entende que sendo as partes capazes e a questão admitir a auto composição, não haveria 

razão para impedir a parte vencedora de renunciar ao direito reconhecido por sentença 

transitada em julgado.  

Todavia, há posicionamento em sentindo contrário123 sob dois fundamentos. O 

primeiro seria que a faculdade de desconsiderar a coisa julgada é uma opção política que 

estimularia injustificadamente a litigância, comprometendo a segurança jurídica e afetando de 

forma severa a economia da Justiça. Além disso, o segundo fundamento seria a inexistência de 

previsão legal permissiva, pois, o art. 190 do CPC/2015124 ao tratar das negociações atípicas 

sobre o procedimento, não inclui a coisa julgada.  

 

 

2.3. Momento e validade do negócio jurídico processual previsto no artigo 190 do Código 

de Processo Civil de 2015 

 

 

Com relação ao momento para a celebração do negócio processual, é certo que ele 

pode ser celebrado antes ou durante o processo125, de acordo com o próprio art. 190, caput, do 

CPC/2015126.  

Quanto à celebração em momento anterior ao processo, existe doutrina que defende 

uma aproximação do negócio jurídico processual com a arbitragem, de forma que a convenção 

seja elaborada por meio de cláusula contratual ou por instrumento em separado, celebrado 

concomitantemente ou posteriormente ao contrato principal127.  

                                                 
121 DIDIER JR., Fredie. Fonte normativa da legitimação extraordinária no novo Código de Processo Civil: a 

legitimação extraordinária de origem negocial. Revista de Processo. São Paulo: RT, 2014, v. 232, p. 14. 
122 Ibid.  
123 É o posicionamento de João Paulo Lordelo Guimarães Tavares. RODRIGUES; ANJOS FILHO (Orgs.), op. 

cit., p. 72-73. 
124 BRASIL, op. cit., nota 49. 
125 Admite-se, ainda, negócio processual celebrado em pacto antenupcial ou no “contrato de convivência”. 

Enunciado 492 do FPPC: “O pacto antenupcial e o contrato de convivência podem conter negócios processuais”. 

Disponível em: <http://institutodc.com.br/wp-content/uploads/2017/06/FPPC-Carta-de-Florianopolis.pdf>. 

Acesso em: 26 jun. 2018. 
126 BRASIL, op. cit., nota 49. 
127 NEVES, op. cit., 2017, p. 393. 
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Já sobre à celebração durante o processo, as partes podem fazer o acordo de forma 

extrajudicial, apenas protocolando-o em juízo, como também podem celebrar o negócio 

jurídico na presença do juiz, em ato oral, como na audiência de instrução e julgamento e até 

mesmo na presença do conciliador ou mediador na audiência prevista no art. 334 do 

CPC/2015128, já que tal acordo independe de homologação judicial para gerar efeitos129.  

A validade dos negócios processuais certamente será um tema que se movimentará 

muito nos próximos anos, não apenas na doutrina, mas também na jurisprudência dos tribunais. 

Cabe destacar que a teoria dos atos jurídicos apesar de ter seu estudo inserido no âmbito da 

introdução ao Direito Civil é aplicável aos negócios jurídicos, pois, trata-se de tema que integra 

a teoria geral do direito130.  

O Código de Processo Civil de 2015131 cometeu o mesmo erro do Código Civil de 

2002 a respeito do plano da validade dos negócios jurídicos. Sabe-se que o Código Civil de 

2002, em seu art. 104132, consagra três requisitos: agente capaz, objeto lícito, possível, 

determinado e determinável, forma prescrita ou não defesa em lei. Posteriormente, o mesmo 

diploma estabelece, entre as causas de invalidade do negócio jurídico, vícios de 

consentimento133, conduzindo a idéia de que a emissão de uma vontade livre e de boa-fé é 

também requisito de validade134, ou seja, não basta a mera presença de um agente capaz135.  

Justamente por isso, os negócios processuais apresentam os seguintes requisitos de 

validade: a) manifestações livre e de boa-fé; b) agente capaz e legitimado; c) objeto lícito, 

possível, determinado ou determinável; d) forma livre ou não prevista em lei. Assim, ausente 

um desses requisitos poderá o negócio processual ser invalidado.  

Visto anteriormente que a manifestação de vontade consiste em um dos elementos do 

negócio jurídico, no entanto, para que seja válida, tal manifestação deve ser qualificada como 

                                                 
128 BRASIL, op. cit., nota 49. 
129 GARJADONI apud NEVES, op. cit., 2017, p. 394. 
130 RODRIGUES; ANJOS FILHO (Orgs.), op. cit. 70-71. 
131 BRASIL, op. cit., nota 49. 
132 BRASIL. Código Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso 

em: 07 dez. 2018.  
133 Enunciado 132 do FPPC: “Além dos defeitos processuais, os vícios da vontade e os vícios sociais podem dar 

ensejo à invalidação dos negócios jurídicos atípicos do art. 190”. Disponível em: <http://institutodc.com.br/wp-

content/uploads/2017/06/FPPC-Carta-de-Florianopolis.pdf>. Acesso em: 26 jun. 2018. 
134 Enunciado 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”. Disponível em: 

<http://institutodc.com.br/wp-content/uploads/2017/06/FPPC-Carta-de-Florianopolis.pdf>. Acesso em: 26 jun. 

2018. 
135 RODRIGUES; ANJOS FILHO (Orgs.), op. cit. 73-74. 
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livre e de boa-fé. É nessa parte que entra a questão do consentimento, que pode ser expresso ou 

tácito.  

Pode-se dizer que a vontade não será considerada livre em duas hipóteses: a) quando 

houver vício de consentimento, aplicando-se aos negócios as regras de invalidação e 

interpretação do Código Civil de 2002136; b) quando uma das partes estiver em “manifesta 

situação de vulnerabilidade”, de acordo com o art. 190, parágrafo único do CPC/2015137, causa 

de nulidade.  

A vulnerabilidade prevista no dispositivo acima mencionado para melhor doutrina138 

deve ser compreendida como a vulnerabilidade processual, ou seja, aquela que decorre de 

limitação pessoal involuntária de caráter permanente ou provisório, decorrentes de fatores 

ligados à saúde, de ordem econômica, informacional, técnica ou organizacional.  

Nesse ponto, é importante ressaltar que na visão de João Paulo Lordelo139, a 

vulnerabilidade seria um conceito que não afeta a capacidade do agente, mas constitui vício em 

seu consentimento, possibilitando a invalidação do negócio. Todavia, para Fredie Didier Jr.140, 

certamente um dos grandes mentores do Código de Processo Civil de 2015141, a vulnerabilidade 

seria uma hipótese de incapacidade processual negocial.  

Para Alexandre de Freitas Câmara142, o negócio processual só é válido se celebrado 

entre iguais, assim entendidas as partes que tenham igualdade de forças. Aponta ainda, que 

haverá indício de vulnerabilidade quando a parte tiver celebrado negócio processual sem 

assistência de advogado143. Assim, trata-se de uma presunção relativa de vulnerabilidade, já 

que a parte pode não fazer uso de advogado para celebrar um negócio jurídico processual e 

mesmo assim ter domínio pleno do direito.  

Passando a análise da capacidade do agente, os negócios processuais somente podem 

ser celebrados por partes “plenamente capazes”.  

A capacidade dos sujeitos que celebram os negócios jurídicos processuais é um tema 

que gera certa divergência na doutrina144, pois, há corrente doutrinária que defende tratar-se de 

                                                 
136 BRASIL, op. cit., nota 131.  
137 BRASIL, op. cit., nota 49. 
138 TARTUCE apud NEVES, op. cit., 2017, p. 398. 
139 RODRIGUES; ANJOS FILHO (Orgs.), op. cit. 75-76. 
140 Ibidem, p. 76-77. 
141 BRASIL, op. cit., nota 49. 
142 CÂMARA, op. cit., 2016, p. 126. 
143 Enunciado 18 do FPPC: “Há indício de vulnerabilidade quando a parte celebra acordo de procedimento sem 

assistência técnico-jurídica”. Disponível em: <http://institutodc.com.br/wp-content/uploads/2017/06/FPPC-Carta-

de-Florianopolis.pdf>. Acesso em: 26 jun. 2018. 
144 NEVES apud TARTUCE, op. cit., 2017, p. 394. 
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capacidade material, assim, os relativamente ou absolutamente incapazes, mesmo que 

assistidos ou representados, não podem celebrar negócio jurídico145. Essa posição é a defendida 

por doutrinadores como Alexandre Câmara, Fernando da Fonseca Garjadoni e Teresa Arruda 

Alvim Wabier. Outra corrente doutrinária entende que a capacidade exigida pelo dispositivo é 

apenas a capacidade processual, logo, havendo representação processual os incapazes poderão 

celebrar negócio jurídico. Essa posição é defendida por doutrinadores como Gustavo Santana 

Nogueira, Maurício Cunha, Eduardo Talamini e Didier Jr.  

O Ministério Público pode celebrar negócios processuais146, desde que voltados a 

produzir efeitos nos processos em que atue como parte. E ainda, a Resolução n. 118 do 

Conselho Nacional do Ministério Público, de dezembro de 2014, dispôs sobre a Política 

Nacional de Auto composição do Ministério Público, com dispositivos próprios à negociação 

processual147.  

Outra questão interessante surge na hipótese de morte da parte que celebrou o negócio 

jurídico processual, pois, há doutrina que entende que em razão da proximidade do negócio 

processual com os contratos, deveria ser aplicado o art. 426 do CC/2002148, segundo o qual não 

pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva149. Do outro lado, há posição doutrinária 

150que defende que não se poderia desconsiderar que o objeto da convenção é processual, 

devendo ser aplicado a ele as regras da sucessão processual e não material151.  

                                                 
145 Enunciado 38 da ENFAM: “Somente partes absolutamente capazes podem celebrar convenção pré-processual 

atípica (arts. 190 e 191 do CPC/2015)”. Disponível em: <https://www.enfam.jus.br/wp-

content/uploads/2015/09/ENUNCIADOS-VERS%C3%83O-DEFINITIVA-.pdf>. Acesso em: 26 jun. 2018. 
146 Enunciado 253 FPPC: “O Ministério Público pode celebrar negócio processual quando atua como parte”. 

Disponível em: <http://institutodc.com.br/wp-content/uploads/2017/06/FPPC-Carta-de-Florianopolis.pdf>. 

Acesso em: 26 jun. 2018. 
147 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, 

poderá́ 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. Disponível em: 

<http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Normas/Resolucoes/Resolu%C3%A7%C3%A3o_n%C2%BA_118_auto

composi%C3%A7%C3%A3o.pdf>. Acesso em: 26 jun. 2018.  
148 BRASIL, op. cit., nota 131. 
149 Flávio Tartuce adota posicionamento neste sentido. NEVES apud TARTUCE, op. cit., 2017, p. 390. 
150 Daniel Amorim Assumpção Neves adota posicionamento neste sentido. Ibid.  
151 Enunciado 115 do FPPC: “O negócio jurídico celebrado nos termos do art. 190 obriga herdeiros e sucessores”. 

Disponível em: <http://institutodc.com.br/wp-content/uploads/2017/06/FPPC-Carta-de-Florianopolis.pdf>. 

Acesso em: 26 jun. 2018. 



41 

 

No que tange ao objeto dos negócios processuais, o objeto lícito é determinado pelo 

próprio art. 190, caput, do CPC/2015152, sendo lícito o negócio jurídico que versar sobre 

procedimento e as posições processuais das partes, com todas as limitações impostas pelo 

sistema processual e devidamente analisadas.  

O objeto da negociação processual, sem dúvida, é ponto mais sensível do tema porque 

afeta diretamente a sua validade, assim, Fredie Didier Jr.153, elenca oito diretrizes gerais sobre 

a questão, ressalvando que ainda assim não exaurem a dogmática em torno do assunto. São 

elas:  

1) Adoção do princípio do in dubio pro libertate, usado como critério para avaliar o 

consenso das partes, de forma que admite-se o negócio processual em situação de dúvida; 2) a 

negociação atípica somente pode ser realizada em causas que admitem auto composição. 

Assim, conforme entendimento doutrinário uníssono154, o legislador foi extremamente feliz em 

não confundir direito indisponível com direito que não admite auto composição e isso porque 

há casos em que, apesar da indisponibilidade do direito material, há aspectos que admitem auto 

composição155, como ocorre, por exemplo, em matéria de alimentos. Nesse caso, a auto 

composição não tem como objeto o direito material, mas sim as formas de exercício desse 

direito, tais como os modos e momentos de cumprimento da obrigação156.  

É em razão dessa distinção feita que se admite a convenção processual no processo 

coletivo157, ainda que os direitos difusos e coletivos sejam indisponíveis e o autor da ação seja 

o Ministério Público.   

3) Aplicação do sistema de invalidade do negócio jurídico privado ao negócio 

processual, impondo que o objeto seja lícito, possível, determinado ou determinado, logo, 

considera-se nulo um negócio jurídico simulado; 4) Sempre que regular expressamente um 

negócio processual, a lei delimitará os contornos do seu objeto. Isso é exatamente o que ocorre 

nos negócios envolvendo a competência, em que somente a competência relativa pode ser 

convencionada entre as partes. Assim, não se admite o acordo de supressão de instância que 

                                                 
152 BRASIL, op. cit., nota 49. 
153 RODRIGUES; ANJOS FILHO (Orgs.), op. cit. 76-77. 
154 CÂMARA, GAJARDONI, NOGUEIRA, WAMBIER-CONCEIÇÃO, YARSHELL apud NEVES, op. cit., 

2017, p. 395. 
155 Enunciado 135 do FPPC: “A indisponibilidade do direito material não impede, por si só, a celebração de 

negócio jurídico processual”. Disponível em: <http://institutodc.com.br/wp-content/uploads/2017/06/FPPC-

Carta-de-Florianopolis.pdf>. Acesso em: 26 jun. 2018. 
156 TARTUCE apud NEVES, op. cit., 2017, p. 395. 
157 Enunciado 255 do FPPC: “É admissível a celebração de convenção processual coletiva”. Disponível em: 

<http://institutodc.com.br/wp-content/uploads/2017/06/FPPC-Carta-de-Florianopolis.pdf>. Acesso em: 26 jun. 

2018. 
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recai sobre competência funcional158; 5) Sempre que a matéria for de reserva legal, não se 

admite negociação processual, como ocorre, por exemplo, no caso dos recursos por força do 

princípio da taxatividade. Em outras palavras, não é possível criar ou alterar regras para o 

cabimento de recursos; 6) Não é possível celebrar negócio para afastar regra processual que 

sirva à proteção de direito indisponível. O negócio processual não pode afastar posições 

jurídicas que sejam inerentes ao modelo processual adotado no Brasil159, como ocorreria, por 

exemplo, com um negócio processual que dispensasse o contraditório ou a boa-fé160. Da mesma 

forma, não se admite negócio processual com o objetivo de excluir a intervenção obrigatória 

do Ministério Público no processo161 ou a intervenção de amicus curiae162; 7) É possível inserir 

negócio processual em contrato de adesão, desde que não exista abusividade; 8) No negócio 

processual atípico, as partes podem definir deveres processuais e sanções para caso ocorra o 

descumprimento163.  

Prosseguindo, é muito importante compreender que o Código de Processo Civil de 

2015164 ao permitir as negociações processuais atípicas, o fez em relação a “mudanças no 

procedimento ou em relação aos “ônus, faculdades e deveres processuais” das partes. Portanto, 

não é possível que as partes sozinhas, negociem mudanças relativas aos poderes e deveres do 

órgão julgador, mas apenas delas165.  

                                                 
158 Enunciado 20 do FPPC: “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”. Disponível em: <http://institutodc.com.br/wp-content/uploads/2017/06/FPPC-Carta-de-

Florianopolis.pdf>. Acesso em: 26 jun. 2018. 
159 CÂMARA, op. cit., 2016, p. 124-125. 
160 Enunciado 6 do FPPC: “O negócio processual não pode afastar os deveres inerentes à boa-fé e à cooperação”. 

Disponível em: <http://institutodc.com.br/wp-content/uploads/2017/06/FPPC-Carta-de-Florianopolis.pdf>. 

Acesso em: 26 jun. 2018. 
161 Enunciado 254 do FPPC: “É inválida a convenção para excluir a intervenção do Ministério Público como fiscal 

da ordem jurídica”. Disponível em: <http://institutodc.com.br/wp-content/uploads/2017/06/FPPC-Carta-de-

Florianopolis.pdf>. Acesso em: 26 jun. 2018. 
162 Enunciado 392 do FPPC: “As partes não podem estabelecer, em convenção processual, a vedação da 

participação do amicus curiae”. Disponível em: <http://institutodc.com.br/wp-content/uploads/2017/06/FPPC-

Carta-de-Florianopolis.pdf>. Acesso em: 26 jun. 2018. 
163 Enunciado 17 do FPPC: “As partes podem, no negócio processual, estabelecer outros deveres e sanções para o 

caso do descumprimento da convenção”. Disponível em: <http://institutodc.com.br/wp-

content/uploads/2017/06/FPPC-Carta-de-Florianopolis.pdf>. Acesso em: 26 jun. 2018. 
164 BRASIL, op. cit., nota 49. 
165 Enunciado 36 da ENFAM: “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. Disponível em: <https://www.enfam.jus.br/wp-

content/uploads/2015/09/ENUNCIADOS-VERS%C3%83O-DEFINITIVA-.pdf>. Acesso em: 26 jun. 2018. 
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Ilustrando, é lícito as partes celebrarem negócio processual que retire delas a faculdade 

de recorrer, chamado pacto de não recorrer, mas não é lícito a elas proibir o juiz de controlar 

de ofício o valor dado à causa nos casos em que esse seja estabelecido por um critério fixado 

em lei (art. 292, CPC/2015166)167.  

Em síntese, os poderes-deveres do juiz, não podem ser objeto do acordo entre as partes, 

porque na verdade elas não podem dispor de uma posição processual da qual não são titulares.  

O Código de Processo Civil de 2015168 trouxe ainda um certo dever de fundamentação 

das partes ao negociarem sobre o procedimento, já que somente podem fazê-lo para ajustá-lo 

às especificidades da causa. Quanto a isso, nas situações que gerem um maior ônus aos serviços 

do Poder Judiciário, deverá existir uma prévia justificação, sujeita a controle judicial169.  

Por fim, a forma do negócio jurídico é um tema que vem gerando certa discussão170, 

já que alguns doutrinadores defendem a possibilidade de o negócio ser celebrado até mesmo de 

forma oral, enquanto outros exigem a forma escrita171. No entanto, sem dúvidas sempre deve 

ser preferível exigir-se a forma escrita em razão da previsibilidade e da segurança jurídica que 

devem nortear os negócios jurídicos processuais.  

Destaca-se que, em que pese a possibilidade do negócio poder ser expresso, tácito, 

escrito ou até mesmo oral172, havendo a exigência legal em contrário, deve essa ser obedecida, 

como ocorre com a cláusula arbitral e a cláusula de eleição de foro que demandam a forma 

escrita.  

 

2.3.1. Os negócios processuais e a Fazenda Pública 

 

De início, é preciso ter em mente que Fazenda Pública é a expressão que se emprega 

sempre que uma pessoa jurídica de direito público estiver ocupando o pólo de uma ação 

judicial173. Entende-se, por pessoa jurídica de direito público as que integram a Administração 

                                                 
166 BRASIL, op. cit., nota 49. 
167 CÂMARA, op. cit., 2016, p. 125. 
168 BRASIL, op. cit., nota 49. 
169 RODRIGUES; ANJOS FILHO (Orgs.), op. cit. 77-78. 
170 TARTUCE apud NEVES, op. cit., 2017, p. 395. 
171 Enunciado 39 da ENFAM: “Não é válida convenção pré-processual oral (art. 4º, §1º, da Lei 9.307/1996 e 63, 

§1, do CPC/2015)”. Disponível em: <https://www.enfam.jus.br/wp-content/uploads/2015/09/ENUNCIADOS-

VERS%C3%83O-DEFINITIVA-.pdf>. Acesso em: 26 jun. 2018. 
172 RODRIGUES; ANJOS FILHO (Orgs.), op. cit. 78. 
173 CASADO, Ubirajara. O conceito processual de Fazenda Pública. Disponível em: <https://blog.ebeji.com.br/o-

conceito-processual-de-fazenda-publica-o-que-nao-se-pode-esquecer-para-provas-de-concurso/#_ftn1>. Acesso 

em: 07 dez. 2018. 
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Pública Direta e Indireta. Assim, pelo modelo do art. 3º do Decreto-Lei nº 200/1967174, pode-

se concluir que a administração direta compreende a União, os Estados, Municípios, Distrito 

Federal e Territórios bem como todos os órgãos que compõem essa estrutura, contudo, tais 

órgãos não são dotados de personalidade jurídica, justamente por isso que não se admite o 

ingresso de ação judicial quanto a eles.  

A legislação atual, representada pelo Código Civil de 2002, em seu art. 41175, dispõe 

que as pessoas jurídicas de direito público são a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Territórios, incluindo ainda, as autarquias, as associações públicas e as demais entidades de 

caráter público criadas por lei. 

Por outro lado, a administração indireta está representada pelas autarquias, fundações 

públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Contudo, as empresas públicas e 

sociedades de economia mista representam justamente as pessoas jurídicas dotadas de 

personalidade de direito privado176.  

Desse modo, considerando que a Fazenda Pública é pessoa jurídica de direito público 

em juízo, por óbvio, deve-se afastar do conceito processual as empresas públicas e sociedades 

de economia mista. Assim, adverte Leonardo Carneiro da Cunha177, ao dizer:  

 

À evidência, estão excluídos do conceito de Fazenda Pública as sociedades de 

economia mista e as empresas públicas. Embora integrem a Administração Pública 

indireta, não ostentam natureza de direito público, revestindo-se da condição de 

pessoa jurídica de direito privado, a cujo regime estão subordinadas. Então, quando 

se alude à Fazenda Pública, na expressão não estão inseridas as sociedades de 

economia mista nem as empresas públicas, sujeitas que são ao regime geral das 

pessoas jurídicas de direito privado. 

 

 Dito isso é preciso ter em mente que a expressão Fazenda Pública não se confunde com 

o conceito de Administração seja em seu sentido subjetivo ou objetivo. Neste sentido, esclarece 

José dos Santos Carvalho Filho178:  

 

Em algumas espécies de demanda, as pessoas de direito público têm sido nominadas 

de Fazenda Pública, e daí expressões decorrentes, como Fazenda Federal, Fazenda 

Estadual e Fazenda Municipal. Trata-se de mera praxe forense, usualmente explicada 

pelo fato de que o dispêndio com a demanda é debitado ao Erário da respectiva pessoa. 

Entretanto, Fazenda Pública igualmente não é pessoa jurídica, de modo que, 

encontrando-se tal referência no processo, deverá ela ser interpretada como indicativa 

                                                 
174BRASIL, Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0200.htm>. Acesso em: 07 dez. 2018. 
175 BRASIL, op. cit., nota 131. 
176 Ibid. 
177 CUNHA, Leonardo José Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo.7. ed. São Paulo: Dialética, 2009. p. 18. 
178 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 22. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2009. p. 1044. 
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de que a parte é a União, o Estado, o Município e, enfim, a pessoa jurídica a que se 

referir a Fazenda. 

 

Superado o conceito, a polêmica acerca do cabimento da celebração de convenções 

processuais que envolvam a Fazenda Pública se dá pela natureza dela enquanto representante 

do Estado, o que levaria a indisponibilidade do advogado público negociar no processo, mais 

ainda em relação às convenções processuais atípicas.  

Quanto à polêmica apresentada, ainda há na doutrina quem não apoia essa 

permissibilidade à Fazenda Pública179, no entanto, a posição que prevalece tanto na doutrina 

quanto na jurisprudência é pela possibilidade de celebração de negócio jurídico processual pela 

Fazenda Pública. Isso porque não há o que se falar em insegurança ou incompatibilidade do 

publicismo oriundo à Fazenda Pública e o procedimento que pode vir a ser criado por iniciativa 

da partes, desde que presentes os requisitos autorizadores de sua celebração em relação à 

disponibilidade do objeto a ser convencionado, a capacidade de transigir das partes e a 

paridades de armas, protegendo-se qualquer vulnerabilidade, além de que, as convenções 

processuais atípicas exigem homologação do juiz da causa e as que tratam de renúncia a direitos 

devem ter interpretação estrita180.  

Logo, apesar da Fazenda Pública representar o Estado no processo, representa-o 

enquanto parte, cabendo ao magistrado observar a relação jurídica de acordo com o ônus do 

publicismo estatal da jurisdição. O interessante nessa perspectiva é que, apesar de o Estado 

enquanto parte no processo, contar com regalias, como na execução fiscal ou na contagem de 

prazos, por exemplo, reduz-se a idéia privatista de jurisdicionado ao lado da parte contrária.  

O advogado público no exercício de suas funções de defender e promover os interesses 

públicos do Estado pode concluir pela conveniência da celebração de determinadas cláusulas 

negociais que acabem por não prejudicar ou até mesmo beneficiar o Estado, devendo sempre 

cumprir com o dever de boa fé que lhe é imposto pelo art. 5º do CPC/2015181. 182 

Outro fundamento para a permissibilidade que pode usado possui respaldo no processo 

de arbitragem no Brasil que é regulado pela Lei nº 9.307/96183, acrescida pela Lei nº 

                                                 
179 TEXEIRA APUD CUNHA, op. cit., 2009, p. 63.  
180 QUEIROZ, Emília. Convenções Processuais e Fazenda Pública Combinam? Disponível em: 

<http://emporiododireito.com.br/leitura/convencoes-processuais-e-fazenda-publica-combinam-por-maria-emilia-

miranda-de-oliveira-queiroz>. Acesso em: 07 dez. 2018.  
181 BRASIL, op. cit., nota 49. 
182 QUEIROZ, op. cit. 
183BRASIL, Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9307.htm>. Acesso em: 07 dez. 2018.  
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13.129/2015184, que explicita a possibilidade de participação da Fazenda Pública em seu artigo 

1º185 ao dispor que a administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem 

para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Assim, a contrário senso, se 

à Fazenda Pública cabe participar de procedimento de jurisdição privada que é a arbitragem, 

dirigida por um árbitro, que é um particular, resta claro que ela pode participar das convenções 

processuais, que apenas tem o potencial de modificar ou criar procedimentos, mas que deixam 

nas mão do magistrado o monitoramento da validade do negócio186.  

E ainda, a recente Portaria nº 33/2018 da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional187 

incentiva o uso do negócio processual atípico nas execuções fiscais. Merece destaque o artigo 

38 da Portaria nº 33/2018 da PGFN188 que autoriza expressamente a Fazenda Pública a celebrar 

negócios processuais, com vistas a promover o recebimento do crédito. 

Fato é que o magistrado nessa hipótese assume função importantíssima de monitorar 

pelo cabimento das convenções em razão da matéria, tendo sempre como base as normas 

fundamentais do Código de Processo Civil de 2015189 e a necessária leitura constitucional do 

processo. 

 

 

 2.3.2. Os negócios processuais e o direito intertemporal 

 

 

Partindo da premissa já vista de que os negócios jurídicos processuais atípicos foram 

introduzidos de forma expressa no ordenamento jurídico brasileiro a partir da entrada em vigor 

do Código de Processo Civil de 2015190, surge uma questão interessante acerca da possibilidade 

de produção de efeitos de um negócio jurídico processual atípico celebrado antes do início da 

vigência do Código de Processo Civil de 2015191. Assim, pergunta-se: poderia esse negócio 

produzir efeitos?  

                                                 
184BRASIL, Lei nº 13.129/2015, de 25 de maio de 2015. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13129.htm#art1>. Acesso em: 07 dez. 2018. 
185 BRASIL, op. cit., nota 182.  
186 QUEIROZ, op. cit.  
187BRASIL, Portaria nº 33, de 08 de fevereiro de 2018. Disponível em: 

<http://sijut2.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=90028>. Acesso em: 07 

dez. 2018. 
188 BRASIL, op. cit., nota 185.  
189 BRASIL, op. cit., nota 49. 
190 Ibid. 
191 BRASIL, op. cit., nota 49. 
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Bom, fato é que para aqueles que defendem que os negócios processuais atípicos eram 

permitidos nos termos do art. 158 do CPC/1973192, haverá a produção de efeitos desse negócio, 

tendo em vista que o Código de Processo Civil de 2015193 apenas veio para ratificar aquilo que 

já se permitia. Todavia, para aqueles que defendem que os negócios processuais atípicos 

somente são permitidos a partir do Código de Processo Civil de 2015194, não haverá a produção 

de efeitos, pois,  o negócio celebrado ao tempo do Código de Processo Civil de 1973,195 somente 

poderia produzir efeitos a partir do início da vigência do Código de Processo Civil de 2015196. 

Essa última posição foi encampada pelo Enunciado 493 do Fórum Permanente de 

Processualistas Civis197.198 

Questão distinta se faz quanto à possibilidade de produção de efeitos de negócio 

processual típico, previsto no Código de Processo Civil de 2015199, mas celebrado antes do 

início da vigência do Código de Processo Civil de 2015200. Pergunta-se: seria possível? 

Não há dúvidas de que o Código de Processo Civil de 2015 inovou na previsão de 

negócios processuais típicos, assim, para aqueles que defendem que os negócios processuais 

atípicos eram permitidos nos termos do art. 158 do CPC/1973201, não haverá qualquer 

problema, a título de exemplo, a escolha consensual de perito seria considerada um negócio 

atípico se fosse celebrada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973202. Essa é a posição 

adotada por Fredie Didier Jr203. 

Contudo, para aqueles que entendem que essa espécie de negócio só poderia ser 

celebrada a partir do Código de Processo Civil de 2015204, que trouxe a previsão expressa acerca 

de tal negócio típico, com observância aos pressupostos seria possível aceitá-lo, porém, seus 

                                                 
192 BRASIL, op. cit., nota 31. 
193 BRASIL, op. cit., nota 49. 
194 Ibid. 
195 BRASIL, op. cit., nota 31. 
196 BRASIL, op. cit., nota 49. 
197 Enunciado 493 do FPPC: “(art. 190) O negócio processual celebrado ao tempo do CPC-1973 é aplicável após 

o início da vigência do CPC-2015. (Grupo: Direito Intertemporal)”. Disponível em: <http://institutodc.com.br/wp-

content/uploads/2017/06/FPPC-Carta-de-Florianopolis.pdf>. Acesso em: 11 dez. 2018. 
198 DIDIER JR., Fredie. Negócios jurídicos processuais atípicos no Código de Processo civil de 2015. Revista 

Brasileira da Advocacia. São Paulo: RT, v. 1, p. 11-12, abril-jun. 2016.  
199 BRASIL, op. cit., nota 49. 
200 Ibid. 
201 BRASIL, op. cit., nota 31. 
202 Ibid. 
203 DIDIER JR., Fredie, op. cit., 2016.  
204 BRASIL, op. cit., nota 49. 
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efeitos seriam reconhecidos somente a partir do início da vigência do Código de Processo Civil 

de 2015205, através de uma espécie de convalidação pela lei do negócio jurídico.206  

 

 

2.4. Controle judicial de validade dos negócios processuais 

 

 

De acordo com Antonio do Passo Cabral207, na visão publicista de processo, dominava 

o entendimento de que a lei era a única fonte normativa no processo, vendo o Estado-juiz como 

a figura dominadora e responsável pelo procedimento. No entanto, de acordo com o que foi 

visto no primeiro capítulo do presente trabalho, a consolidação do negócio jurídico processual 

proporcionou uma diminuição do publicismo processual, buscando uma maior abertura e 

instaurando o que foi chamado de modelo cooperativo de processo208.  

Assim, dentro desse contexto deve-se buscar o equilíbrio entre o papel das partes e o 

do órgão julgador, representado pela figura do juiz, a fim de se evitar a privatização do processo.  

Não há dúvidas de que deve existir uma cautela necessária ao controle de validade dos 

negócios processuais como forma de garantir que esses sejam usados como instrumentos para 

infringir as normas fundamentais e basilares do ordenamento jurídico. É nesse sentido a posição 

de Marco Paulo Denucci Di Spirito209:  

 

Bem se vê, pois, que o negócio jurídico processual representa uma inovação que 

possui o potencial de promover uma efetiva revolução do ponto de vista da cultura 

processual no país. No entanto, se o novel instituto é pleno de virtudes, deve ser 

controlado para que não seja empregado como mecanismo de burla às normas 

cogentes do ordenamento jurídico.  

 

Logo, é possível inferir que, em pese o dever de respeito ao princípio do 

autorregramento da vontade das partes, é necessário e fundamental o controle de validade dos 

negócios processuais por parte do juiz, não só com o objetivo de evitar o retorno ao modelo 

privatista de processo, mas também para concretizar a idéia de desequilíbrio entre as partes e a 

                                                 
205 Ibid. 
206 DIDIER JR., op. cit., 2016. 
207 CABRAL, op. cit., p. 180.  
208 Segundo Leonardo Carneiro da Cunha, com o modelo cooperativo de processo “consolidou-se a ideia de que o 

Estado democrático não se compraz com a edição de atos repentinos, inesperados, de qualquer de seus órgãos, 

mormente daqueles destinados à aplicação o Direito. A efetiva participação dos sujeitos processuais é medida que 

consagra o princípio democrático inspirador da Constituição de 1988, cujos fundamentos são vetores 

hermenêuticos para aplicação das normas jurídicas.”. CUNHA, op. cit., 2016, p. 57-58.  
209 SPIRITO, op. cit., p. 135. 
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existência de um possível abuso de direito. No entanto, certamente deve existir a delimitação 

desse papel de controle, frente à autonomia assegurada por lei às partes.  

O negócio jurídico processual independe de homologação pelo juiz210, aplicando-se ao 

caso o art. nº 200, caput, do CPC/2015211, de forma que o acordo procedimental é eficaz 

independentemente de qualquer ato homologatório judicial. Assim, é verdade que a prévia 

necessidade de homologação do negócio processual será algo que dependerá de expressa 

previsão legal, como ocorre no caso de desistência (art. 299, parágrafo único, CPC/2015212) e 

organização processual do processo (art. 357, §2º, CPC/2015213). 

Cabe ao juiz controlar a validade do negócio jurídico processual celebrado, de ofício 

ou a requerimento da parte, a partir da análise dos requisitos formais exigidos de forma geral 

para a regularidade do negócio jurídico e o previsto no art. 190, parágrafo único do 

CPC/2015214.  

De acordo com o mencionado dispositivo legal, o juiz poderá se recusar a aplicar o 

negócio jurídico processual celebrado pelas partes, ou seja, anulá-lo, nos casos de nulidade, de 

inserção abusiva em contrato de adesão ou havendo alguma parte que se encontre em manifesta 

situação de vulnerabilidade.  Também será nulo o negócio jurídico em razão dos vícios sociais 

e do consentimento e se o negócio jurídico for simulado (art. 167, CC/2002215).  Aplica-se ao 

negócio processual o art. 166 do CC/2002216. 217 

Esclarece José Rogério Cruz e Tucci218 que: 

 

As convenções processuais propiciadas pela regra do art. 190 encerram a 

possibilidade de as partes acordarem sobre a realização de atos procedimentais e, 

ainda, acerca de ônus, faculdades e deveres processuais, que vinculam o juiz e que 

não estão sujeitos à homologação (art. 200 CPC/2015), mas apenas ao controle de sua 

respectiva higidez, sobretudo no que se refere às garantias processuais, que não 

admitem preterição em hipótese alguma. 

                                                 
210 Enunciado 260 do FPPC: “A homologação, pelo juiz, da convenção processual, quando prevista em lei, 

corresponde a uma condição de eficácia do negócio”. Disponível em: <http://institutodc.com.br/wp-

content/uploads/2017/06/FPPC-Carta-de-Florianopolis.pdf>. Acesso em: 26 jun. 2018. 
211 BRASIL, op. cit., nota 49. 
212 Ibid. 
213 Ibid. 
214 Enunciado 259 do FPPC: “A decisão referida no parágrafo único do art. 190 depende de contraditório prévio”. 

Disponível em: <http://institutodc.com.br/wp-content/uploads/2017/06/FPPC-Carta-de-Florianopolis.pdf>. 

Acesso em: 26 jun. 2018. 
215 BRASIL, op. cit., nota 131. 
216 Ibid. 
217 TARTUCE apud NEVES, op. cit., 2017, p. 395. 
218 TUCCI, José Rogério Cruz e. Natureza e objeto das convenções processuais. In: CABRAL, op. cit., p. 27.  
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Neste sentido, é importante destacar o Enunciado 16 do FFPC, a respeito da invalidade 

do negócio jurídico processual: ““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”.  

É certo que todo negócio jurídico deve ser realizado, interpretado e aplicado com 

respeito e atenção ao princípio da boa-fé objetiva219. Desse modo, o negócio jurídico será nulo 

sempre que o juiz entender que há abuso no exercício do direito das partes de modificar o 

procedimento e suas posições jurídicas. O autorregramento da vontade no processo certamente 

é um direito, no entanto, não pode ser exercido de forma abusiva220. Como exemplo, pode-se 

citar a possível dilação do tempo legal para a sustentação oral, tema que gera controvérsias já 

que há resistência por parte da magistratura de entender que a sustentação compõe a estrutura 

do julgamento e por isso e seu prazo não pode ser ampliado221.  

Quanto à inserção abusiva em contrato de adesão, observa-se que pela mera leitura do 

art. 190, parágrafo único, do CPC/2015222, não existe uma vedação absoluta para que as partes 

incluam o negócio jurídico processual em contrato de adesão, dependendo a sua nulidade da 

existência de abusividade no caso concreto223.  

É possível fazer um paralelo com a cláusula de eleição de foro, que é um negócio 

processual típico como já visto, assim, ainda que o art. 63, §3º, do CPC/2015224 permita ao juiz 

anular de ofício tal cláusula, a nulidade dependerá de sua abusividade no caso concreto225. A 

verdade é que independentemente do contrato ser de adesão ou não, o Superior Tribunal de 

Justiça vem entendendo que a cláusula de eleição de foro só será nula se ficar comprovado no 

caso concreto a dificuldade de acesso à justiça226 ou se reconhecida a hipossuficiência de uma 

                                                 
219 Enunciado 405 do FPPC: “Os negócios jurídicos processuais devem ser interpretados conforme a boa-fé e os 

usos do lugar de sua celebração; Enunciado 407 do FPPC: “Nos negócios processuais, as partes e o juiz são 

obrigados a guardas nas tratativas, na conclusão e na execução do negócio o princípio da boa-fé”. Disponível em: 

<http://institutodc.com.br/wp-content/uploads/2017/06/FPPC-Carta-de-Florianopolis.pdf>. Acesso em: 26 jun. 

2018 
220 NEVES, op. cit., 2017, p. 396. 
221 Enunciado 41 da ENFAM: “Por compor a estrutura do julgamento, a ampliação do prazo de sustentação oral 

não pode ser objeto de negócio jurídico entre as partes”. Disponível em: <https://www.enfam.jus.br/wp-

content/uploads/2015/09/ENUNCIADOS-VERS%C3%83O-DEFINITIVA-.pdf>. Acesso em: 26 jun. 2018. 
222  BRASIL, op. cit., nota 49. 
223 NEVES, op. cit., 2017, p. 397. 
224 BRASIL, op. cit., nota 49. 
225 Ibid. 
226 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. EDcl no AgRg no REsp nº 878.757. Relatora: Ministra Maria Isabel 

Galloti. Disponível em: <https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/459851943/edcl-no-agravo-em-recurso-

especial-edcl-no-aresp-944623-pr-2016-0172100-0>. Acesso em: 07 dez. 2018. 
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das partes227, exigindo-se a manifesta abusividade para se anular de ofício a cláusula de eleição 

de foro228.  

Portanto, caberá ao juiz a análise no caso concreto a respeito de eventual nulidade do 

negócio processual inserido em contrato de adesão.  

Um possível questionamento seria se as causas de invalidade do parágrafo único do 

art. 190 do CPC/2015229 seriam ou não taxativas. Para João Paulo Lordelo230 não pois, embora 

uma das hipóteses de invalidade do negócio seja a nulidade, o controle judicial dos negócios 

processuais é amplo, devendo ser sempre exaustivamente fundamento. Logo, se de alguma 

forma, por exemplo, o ato influenciar em questões que digam respeito à intimidade do Poder 

Judiciário, será possível o controle pelo juiz, negando-se a validade do negócio processual.  

A presente pesquisa entende ser esse o posicionamento mais adequado, pois, não 

parece correto que os acordos de aumento de prazo devem ser automaticamente aceitos pelos 

juízes, uma vez que implicaria em um aumento de questões de massa podendo comprometer 

seriamente os gastos públicos e a eficiência do órgão judicante. E ainda, da mesma forma, o 

aumento de testemunhas poderia causar dispêndios públicos desnecessários. O Poder Judiciário 

através de sua autogestão busca uma forma de proporcionar uma prestação eficiente da justiça 

ao jurisdicionado e não pode ficar sujeito aos interesses meramente particulares, logo, se a 

intervenção dos negócios processuais das partes for intensa sobre o Judiciário, ele também 

deverá participar do negócio231.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
227 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no ARESp nº 404.719. Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira. 

Disponível em: <https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/153516409/agravo-em-recurso-especial-aresp-

511440-rs-2014-0103449-0?ref=serp>. Acesso em: 07 dez. 2018.  
228 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. RESP nº 1.306.073. Relatora: Mininistra Nancy Andrighi. Disponível 

em: <https://www.jusbrasil.com.br/diarios/documentos/651584164/andamento-do-processo-n-1306073-agint-

agravo-recurso-especial-27-11-2018-do-stj?ref=topic_feed>. Acesso em: 07 dez. 2018.  
229 BRASIL, op. cit., nota 49. 
230 RODRIGUES; ANJOS FILHO (Orgs.), op. cit. 79-80. 
231 Ibid.  
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3. NEGÓCIOS PROCESSUAIS NA EXECUÇÃO 

 

 

O Código de Processo Civil de 2015, ao prever que as partes capazes, valendo-se da 

autonomia da vontade, alterem o procedimento legal e convencionem acerca de seus ônus, 

poderes, faculdades e deveres processuais, acaba por permitir que os negócios processuais 

sejam celebrados a qualquer momento.  

Desse modo, tais acordos poderão ser celebrados antes ou após já iniciada e 

angularizada a relação jurídica processual, produzindo efeitos, em regra, a partir do momento 

em que foi celebrada a avença, pois, muito embora necessitem ser homologados pelo 

magistrado, este somente negará a sua aplicabilidade se tal negócio processual for inválido e o 

será quando tiver sido inserido de forma abusiva em contrato de adesão ou se uma das partes 

estiver em situação de vulnerabilidade.  

Dito isso, independentemente das peculiaridades das convenções processuais deve-se 

reconhecer que as partes no rito executivo também poderão firmar convenções processuais 

quando o objeto material litigioso se desenvolver sob o rito executivo232.  

 

 

3.1. A disciplina geral da execução 

 

 

A execução, em regra, é considerada como uma atividade de natureza jurisdicional, 

destinada a transformar em realidade prática um direito, satisfazendo seu titular através de uma 

agressão patrimonial na esfera do devedor. Desse modo, pode ser conceituada como uma 

atividade destinada a fazer com que se produza, na prática, o mesmo resultado prático ou um 

equivalente seu, do que se produziria se o direito tivesse sido voluntariamente realizado pelo 

sujeito passivo da relação jurídica obrigacional233.  

Sendo certo que o cumprimento da obrigação, o que é chamado por alguns autores de 

execução voluntária, ocorre sempre que o devedor da obrigação a realiza voluntariamente, 

adimplindo com o seu dever jurídico de forma espontânea. Em contrapartida, caso não ocorra 

tal cumprimento por parte do devedor, é lícito ao credor postular a obrigação através da 

chamada execução forçada234.   

                                                 
232  DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito processual civil: execução. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 32. 
233 CÂMARA, op. cit., p. 317. 
234 Ibid. 
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Assim, logo de início já é possível concluir que a execução de que trata o Direito 

Processual Civil será sempre a execução forçada, tendo em vista que este adjetivo estará sempre 

subentendido quando se fala de execução no campo processual civil, sendo explicitamente 

utilizado nos artigos 778 e 788 do CPC/2015235. 

Quanto à execução forçada, é possível verificar que nesse processo ou etapa de 

execução o magistrado determina quais as medidas executivas tendentes ao cumprimento de 

uma obrigação, assim, não se busca reconhecer um direito, mas sim adotar as medidas 

necessárias para sua satisfação. Por esse motivo, diante da ausência de julgamento, dispensa-se 

a necessidade de produção de provas com o objetivo de convencer o magistrado, embora até 

possam vir a ocorrer quando, por exemplo, no bojo na execução for instaurado um incidente 

cognitivo como aquele que discute acerca da ocorrência de uma desconsideração de 

personalidade jurídica236.  

O ponto que merece destaque é que diferentemente do que ocorre no processo de 

conhecimento, o mérito na execução é atendido antes da prolação da sentença, ou seja, somente 

após a satisfação do crédito pelo emprego dos meios executivos é que o juiz irá proferir a 

sentença237.   

Fato é que algumas características são inerentes a todos os processos, no entanto, o 

processo de execução possui algumas características que lhe são bastante específicas, entre as 

quais se destacam a substitutividade, a definitividade e a subsidiariedade.238 

A substitutividade consiste na substituição da atividade da parte, enquanto em outros 

processos o que ocorre é a substituição das partes para aplicação do direito objetivo, à título de 

exemplo, haverá a substituição da atividade da parte  na ocasião em que o oficial de justiça 

realiza a penhora, em virtude do executado não ter pago a dívida no prazo de três dias previsto 

no art. 829 do CPC/2015239.240 

                                                 
235 BRASIL, op. cit., nota 49. 
236 Ibid. 
237 Deve-se ressaltar que as medidas executivas que serão vistas mais a frente também podem ser eventualmente 

determinadas no processo de conhecimento, de modo a dar eficácia a algumas decisões judiciais que nele foram 

proferidas, no entanto, mesmo ocorrendo essa possibilidade, não se modifica a natureza do processo, uma vez que 

esta deve ser analisada de acordo com a sua finalidade principal. Logo, se o objetivo é o reconhecimento de um 

direito, este processo é de conhecimento. Caso o objetivo seja o cumprimento de uma obrigação reconhecida em 

um título executivo judicial ou extrajudicial, se estará diante de um processo ou etapa de execução.  
238 HARTMANN, Rodolfo Kronemberg. Curso completo do novo processo civil. 3. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 

2016, p. 459. 
239 BRASIL, op. cit., nota 49. 
240 HARTMANN, op. cit., 2016, p. 459.  
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Já a definitividade da sentença proferida em execução, seja no processo autônomo ou 

na fase executiva quanto à possibilidade de gerar ou não gerar coisa julgada material é bastante 

controvertida. O entendimento no sentido da impossibilidade se fundamenta pelo fato de que 

toda a execução se desenvolve em cognição sumária, tendo em vista que não há necessidade de 

produção de provas para o convencimento do magistrado. De tal forma, a sentença proferida 

em sede de execução, apenas seria capaz de gerar coisa julgada formal, o que poderia permitir 

uma nova discussão da relação material em um processo autônomo. 241 

Nesse ponto, Rodolfo Kronemberg Hartmann242, critica o entendimento apresentado 

diante da instabilidade e insegurança que o mesmo geraria, pois ao permitir que o executado 

não tenha apresentado qualquer resistência possa futuramente, em outro processo, retornar a 

discussão de toda a questão, leva a morte da letra da lei em seu art. 915 do CPC/2015243, que 

estabelece o prazo de quinze dias para o oferecimento de embargos como meio de defesa. 

Além disso, independentemente de aprofundamento de cognição, uma renúncia 

manifestada em um processo de conhecimento gera sentença definitiva, com coisa julgada 

formal e material, caso não haja interposição de qualquer recurso. Na execução, pensa-se o 

mesmo, não havendo nenhuma justificativa para raciocínio contrário, tendo em vista que a 

sentença executiva segundo o art. 924 do CPC/2015244, adota como fundamentos os mesmos 

de uma sentença proferida no processo de conhecimento consoante aos artigos 485 e 487 do 

CPC/2015245.246 

É importante destacar que da jurisprudência é possível extrair julgados que concluem 

que uma sentença executiva transita em julgado material e formalmente, pois, geraria reflexos 

na relação jurídica de direito material, não mais se permitindo uma nova discussão a respeito 

dessa relação em outro processo.247 

Por fim, a subsidiariedade, seja no processo autônomo ou na fase de execução, admite 

a aplicação de regras de processo de conhecimento em atenção ao disposto nos arts. 771, 

parágrafo único e 318, parágrafo único, ambos do CPC/2015248, logo, o sistema executivo fará 

                                                 
241 HARTMANN, op. cit., 2016, p. 460. 
242 Ibid. 
243 BRASIL, op. cit., nota 49. 
244 Ibid. 
245 Ibid. 
246 HARTMANN, op. cit., 2016, p. 460. 
247 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. RESP nº 238059. Relator: Ministro Fernando Gonçalves. Disponível 

em:<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/359571/recurso-especial-resp-238059-rn-1999-0102641-5/inteiro-

teor-100251090>. Acesso em: 14 jan. 2019. 
248 BRASIL, op. cit., nota 49. 



55 

 

uso das normas que regulam o processo de conhecimento, quando não houver regramento 

executivo próprio.249 

A execução rege-se pelos princípios processuais constitucionais já conhecidos como o 

contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal e também por outros princípios que lhe 

são específicos, dentre eles: o princípio da disponibilidade ou do desfecho único; o princípio 

do menor sacrifício do executado; o princípio da realidade ou patrimonial idade; o princípio da 

equidade. Dito isso, destaca-se que tais princípios específicos serão analisados na sequência.250 

O primeiro princípio reflete a idéia do caráter de disponibilidade da execução, 

considerando que o exequente pode desistir dela a qualquer momento, independentemente da 

concordância da outra parte. No entanto, o art. 775 do CPC/2015251, faz uma ressalva, 

estabelecendo que somente se forem apresentados embargos ou impugnação versando sobre a 

relação jurídica de direito material é que haverá a necessidade de concordância da outra parte. 

Assim, caso não haja, a execução será extinta, mas a defesa apresentada irá prosseguir na forma 

de demanda autônoma.252 

Já o segundo princípio previsto no art. 805 do CPC/2015253 é bastante amplo, podendo 

ser utilizado em várias situações, pois sua finalidade é proporcionar o menor sacrifício para o 

executado. O que merece destaque é a inovação trazida pelo parágrafo único do dispositivo 

mencionado que impõe ao executado, quando alegar que a medida é a mais grave, que o mesmo 

passe a ter o ônus de indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de serem 

mantidos os atuais. Aqui, não há dúvidas de que o objetivo do legislador foi atender e prestigiar 

o princípio da boa-fé objetiva e da cooperação entre as partes.254 

Ao princípio do menor sacrifício ao executado deve ser feita uma ressalva, pois, 

considerando o processo essencialmente dialético é necessário outorgar as mesmas garantias a 

ambas as partes, sob o risco de violar o princípio da isonomia. Portanto, o princípio deve 

garantir que a execução se desenvolva de forma menos gravosa ao executado e também deve 

assegurar ao exequente algum princípio equivalente ou ao menos uma compensação.255 

 Rodolfo Kronemberg Hartmann256 afirma que vem ganhando força a idéia de que em 

princípio traz junto a si outro destinado a parte contrária do processo, chamado de princípio do 

                                                 
249 HARTMANN, op. cit., 2016, p. 461. 
250 Ibid. 
251 BRASIL, op. cit., nota 49. 
252 HARTMANN, op. cit., 2016, p. 461. 
253 BRASIL, op. cit., nota 49. 
254 HARTMANN, op. cit., 2016, p. 461. 
255 Ibid., p. 462. 
256 Ibid. 
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interesse do credor (art. 797, CPC/2015257), aplicável em alguns momentos do processo e à 

título de exemplo cita a norma que permite ao credor optar pela base territorial que pretende 

dar início ao cumprimento de sentença, conforme lhe for mais conveniente (art. 516, parágrafo 

único, CPC/2015258).  

O princípio da realidade ou patrimonialidade traduz a idéia de que o devedor responde 

para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo 

restrições estabelecidas em lei, de acordo com o art. 789 do CPC/2015259. 260 

Em último, o princípio da tipicidade é aquele que dispõe que os procedimentos 

executivos são aqueles previstos em lei e se pautam em alguns critérios, como a qualidade das 

partes envolvidas. Todavia, diante de situações cinzentas, Rodolfo Kronemberg Hartmann 

acrescenta e destaca que o magistrado deve integrar o vazio normativo com o objetivo de 

possibilitar a prestação da tutela jurisdicional de forma eficiente, fazendo surgir o que se 

denomina poder geral de efetivação diante da omissão do legislador. Pode ser citado a título de 

exemplo o caso da execução de uma decisão interlocutória que fixa astreintes, que requer um 

esforço de integração e também de interpretação pelo magistrado, tendo em vista que não 

existem regras claras e precisas a seu respeito261. Assim, o poder geral de efetivação muitas 

vezes irá excepcionar o princípio da tipicidade no âmbito da execução.262  

Bom, quanto aos meios executórios ou executivos, eles estão relacionados ao 

desenvolvimento da atividade executiva e existe no ordenamento jurídico brasileiro a execução 

por coerção psicológica e execução por sub-rogação. O direito brasileiro se vale da execução 

por sub-rogação, sendo essa forma executiva por muito tempo considerada como a única 

espécie de execução forçada possível.263  

                                                 
257 BRASIL, op. cit., nota 49. 
258 Ibid. 
259 Ibid. 
260 HARTMANN, op. cit., 2016, p. 462. 
261 Atualmente a execução de decisão interlocutória passou a ter previsão normativa mais clara nos termos do 

artigo 527, §§3º e 4º do CPC/2015, dispondo que o primeiro que a decisão que fixa a multa é passível de 

cumprimento provisório e o segundo que a multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento 

da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. Assim, pode-se dizer que quanto 

ao exemplo mencionado, não há mais a necessidade de integração e interpretação pelo magistrado nesse caso 

justamente porque o legislador passou a regular tal hipótese. É importante deixar claro que o princípio da tipicidade 

está relacionado ao procedimento executivo, enquanto nos meios executórios atualmente se prega como princípio 

a atipicidade dos meios executivos, o que relaciona-se diretamente com o dever-poder geral de efetivação do 

magistrado previsto no artigo 139, inciso IV, do CPC/2015, onde temos uma verdadeira regra de flexibilização 

das técnicas executivas, permitindo ao magistrado, consoante as peculiaridades do caso concreto, modificar o 

modelo preestabelecido pelo Código, determinando a adoção, sempre de forma fundamentada, dos mecanismos 

que se mostrem mais adequados para a satisfação do direito, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.  
262 Ibid. 
263 NEVES, op. cit., 2017, p. 1.056. 



57 

 

Na execução por sub-rogação, também chamada de execução direta, o Estado-juiz 

substitui a vontade do executado satisfazendo o direito do exequente, ou seja, mesmo que o 

executado não concorde com tal satisfação, o juiz terá à sua disposição determinados atos 

materiais que, ao substituir a vontade do executado, geram a satisfação do direito. Podem ser 

citados como exemplos a penhora, a expropriação, o depósito e a entrega de coisa.264  

Já na execução por coerção, também chamada de execução indireta, o Estado-juiz não 

substitui a vontade do executado, mas atua de forma a convencê-lo a cumprir com a sua 

obrigação, levando a satisfação do direito do exequente. O juiz atuará de forma a pressionar 

psicologicamente o executado para que ele modifique sua vontade originária de frustrar a 

satisfação do direito do exequente, assim, sempre que essa pressão psicológica funcione, é o 

próprio executado o responsável pela satisfação do direito do exequente. A satisfação nesses 

casos será voluntária porque decorre da vontade da parte, mas não será espontânea, 

considerando que só ocorreu porque foi exercida uma pressão psicológica pelo Estado-juiz 

sobre o devedor.265  

A execução indireta possui duas formas ou espécies.266 

A primeira forma está na ameaça de piorar a situação da parte caso não cumpra a 

obrigação, como ocorre com a fixação de astreintes, multa aplicável diante do não cumprimento 

da obrigação, ou, ainda com a prisão civil na hipótese de devedor de alimentos. Além disso, 

nos termos do art. 517 do CPC/2015267, a decisão transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, desde que o executado não realize o pagamento no prazo de quinze dias previsto pelo 

art. 523 do CPC/2015268, sendo esse protesto uma forma de pressão psicológica pela imposição 

de uma piora na situação do recorrente. Outra forma de execução indireta na execução de 

quantia de pagar quantia certa está prevista no art. 782, §3º, do CPC/2015269, onde a 

requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros 

de inadimplentes, exercendo igual pressão psicológica que a hipótese anterior270.271 

                                                 
264 Ibid. 
265 Ibid. 
266 Ibid. 
267 BRASIL, op. cit., nota 49. 
268 Ibid. 
269 Ibid. 
270 Enunciado 190 do FPPC: “O art. 782, § 3º, não veda a inclusão extrajudicial do nome do executado em cadastros 

de inadimplentes, pelo credor ou diretamente pelo órgão 30 de proteção ao crédito”.  Disponível em: 

<https://institutodc.com.br/wp-content/uploads/2017/06/FPPC-Carta-de-Florianopolis.pdf>. Acesso em: 12 dez. 

2018. 
271 NEVES, op. cit., 2017, p. 1.058. 
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Aliás, só se cancela a inscrição determinada pelo juiz se e quando for efetuado o 

pagamento, se for garantida a execução ou se essa for extinta por outro motivo (art. 782, §4º, 

do CPC/2015). Essa disposição aplica-se tanto aos títulos executivos judiciais como aos 

extrajudiciais (art. 782, §5º, do CPC/2015).272 

 A segunda forma está na oferta de uma melhora na situação da parte caso ela cumpra 

com a sua obrigação, como ocorre no art. 827, §1º, do CPC/2015273, que prevê um desconto de 

50% no valor dos honorários advocatícios no caso de pagamento do valor exequendo no prazo 

de três dias da citação. A título de curiosidade, nas lições tradicionais de direito estrangeiro, são 

usados os termos “sanções premiadoras” ou “sanções premiais” para designar essa espécie de 

execução indireta, que de acordo com Daniel Amorim não devem ser usadas porque são 

inadequadas, há que apesar de a idéia de prêmio concedido a quem cumpre a obrigação estar 

correta, não se pode confundir sanção com pressão psicológica.274  

Dito isso, faz-se necessário saber quais os requisitos indispensáveis para se realizar e 

qualquer execução civil, são eles: o título executivo e a exigibilidade da obrigação. Sobre o 

título executivo se tratará adiante, no entanto, da exigibilidade da obrigação já é adequado falar.  

O art. nº 786 do CPC/2015275, em síntese afirma que o processo de execução pode ser 

instaurado caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada 

na figura do título executivo. Assim, é possível aferir que a inexecução voluntária de prestação 

certa, líquida e exigível torna possível a execução, lógico, desde que exista o título executivo276.  

Portanto, o primeiro requisito para que se instale e se desenvolva o procedimento 

executivo não é propriamente o inadimplemento de uma obrigação e isso porque é possível que 

o executado demonstre que a obrigação não existe, logo, se não existe, não pode ser exigível. 

Dito isso, o exequente, ao demandar a execução deve afirmar a existência de uma obrigação 

certa, líquida e exigível representada por um título executivo, sob pena de se considerar ausente 

o interesse de agir277.  

A obrigação certa é aquela que possui todos os seus elementos constitutivos (credor, 

devedor e objeto) precisamente indicados. Já a liquidez refere-se a precisa determinação da 

quantidade devida, assim, quando o objeto da obrigação for um bem fungível, que precise ser 

quantificado, será exigido não só a certeza, mas também sua liquidez. E ainda, é necessário 

                                                 
272 CÂMARA, op. cit., 320 
273 BRASIL, op. cit., nota 49. 
274 NEVES, op. cit., 2017, p. 1.058-1.059. 
275 BRASIL, op. cit., nota 49. 
276 O que é chamado por Alexandre Freitas Câmara de interesse de agir in executivis. CÂMARA, op. cit., p. 323. 
277 Ibid. 
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lembrar que não se considera ausente a liquidez da obrigação exequenda, se a sua apuração 

depender somente de simples operações aritméticas, conforme dispõe o art. 786, parágrafo 

único, do CPC/2015278.279  

Por fim, a obrigação exequenda deve também ser exigível, ou seja, não ter o seu 

cumprimento sujeito a termo, condição, encargo ou até mesmo a algum outro elemento que não 

lhe seja essencial. Todavia, neste ponto, deve ser feita uma observação no que tange às 

obrigações resultantes de contratos bilaterais, tendo em vista que neles não é possível que um 

contratante, antes de cumprir sua própria prestação, venha a exigir o cumprimento da prestação 

do outro (art. 476 do CC/2002280). O exequente, ao dar início ao procedimento de execução, 

deverá comprovar que adimpliu com a sua parte da prestação, sob pena de extinção do processo 

(art. 787 do CPC/2015281).282 

A questão da exigibilidade é tão importante que o legislador ainda previu a hipótese 

em que exequente, dá início ao procedimento de execução sem ter cumprido com a sua 

prestação e tal fato passar despercebido pelo juiz, que determina a citação do executado. O art. 

787, parágrafo único, do CPC/2015283 resolve a questão, pois admite que o executado que foi 

citado deposite em juízo a prestação ou coisa por ele devida, eximindo-se de sua obrigação, 

porém não permite que o exequente faça o levantamento enquanto não cumprir ou demonstrar 

que cumpriu com a sua parte da obrigação284. 

Chegando ao título executivo, ele pode ser definido como o ato jurídico dotado de 

eficácia executiva, ou seja, trata-se de um ato jurídico com capacidade de permitir a incidência 

de uma responsabilidade patrimonial. É certo que essa responsabilidade patrimonial pode ser 

vista como uma possibilidade de sujeição de um patrimônio para viabilizar a realização de 

crédito285. 

Em síntese, o título executivo nada mais é do que o ato jurídico que legitima a prática 

de atos de agressão sobre os bens que integram determinado patrimônio com o objetivo de 

tornar viável a sua utilização, levando a satisfação de um crédito286.  

                                                 
278 BRASIL, op. cit., nota 49. 
279 CÂMARA, op. cit., p. 323. 
280 BRASIL, op. cit., nota 131. 
281 Idem, op. cit., nota 49. 
282 CÂMARA, op. cit., p. 324. 
283 BRASIL, op. cit., nota 49. 
284 Ibid. 
285 Ibid. 
286 Ibid. 
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Além disso, o título executivo também é considerado um mecanismo de proteção do 

executado que é o devedor da obrigação, pois, se não existisse a exigência do título executivo 

qualquer pessoa que se dissesse credora de outra poderia demandar a execução forçada. Esse 

mecanismo de proteção materializa a garantia prevista no art. 5º, inciso LIV, da Constituição 

Federal de 1988287,  já que ninguém poderá ser privado de seus bens sem o devido processo, 

logo, só haverá o devido processo executivo viabilizando uma agressão patrimonial legítima se 

o exequente apresentar um título executivo que sustente sua demanda288.   

Neste ponto, é interessante destacar que a exposição feita no parágrafo anterior traduz 

o princípio da nulla executio sine titulo, ou seja, não há execução sem título que a embase, uma 

vez além da permissão para a invasão do patrimônio do executado por meio de atos de 

constrição judicial, o executado é colocado numa situação processual desvantajosa em relação 

ao exequente289.  

Alexandre de Freitas Câmara290 defende que em razão do que foi dito, a função do 

título executivo vincula-se a uma das condições da ação, qual seja, o interesse de agir. Assim, 

para aquele que não dispõe de um título executivo e mesmo assim demanda uma execução 

forçada faltará uma das condições da ação (o interesse de agir), tendo-se valido de via 

processual inadequada para satisfazer sua pretensão em juízo. Por outro lado, aquele que dispõe 

de título executivo extrajudicial pode abrir mão da eficácia executiva de seu título e optar pelo 

processo de conhecimento ou até mesmo pelo procedimento monitório, tudo isso em busca 

obter um título executivo judicial (art. 785, CPC/2015291).  

O que deve ficar claro é que será adequada a via processual executiva para aquele 

sujeito que se apresente em juízo como detentor de um título, seja ele judicial ou extrajudicial.  

Visto isso, é preciso ter em mente a origem do título, já que ela implica a forma de 

execução do próprio título. Assim, o título executivo pode ser judicial ou extrajudicial. Os 

títulos executivos judiciais são aqueles formados através de um processo (procedimento em 

contraditório), neles o procedimento executivo é chamado de cumprimento de sentença, estando 

regulado especialmente nos arts. 513 a 538 do CPC/2015292, localizados no Título II do Livro 

I da Parte Especial do Código de Processo Civil, a ele se aplicando subsidiariamente o disposto 

                                                 
287BRASIL, op. cit., nota 24.   
288 Ibid.  
289 ASSIS, Araken de. Cumprimento de Sentença. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 55. 
290 CÂMARA, op. cit., p. 325. 
291 BRASIL, op. cit., nota 49. 
292 Ibid. 
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no Livro II da Parte Especial do Código de Processo Civil de 2015, de acordo com o art. 771293. 

Em síntese, a execução aqui ocorre como uma fase complementar do mesmo processo em que 

o título judicial tenha sido formado, ou seja, do processo de conhecimento.294 

No entanto, é necessário destacar que o cumprimento de sentença em alguns casos irá 

constituir um processo executivo autônomo, o que ocorre quando o título executivo é um dos 

previstos nos incisos VI a IX do art. 515 do CPC/2015295 e isso porque nesses casos, a atividade 

executiva não é mera fase complementar do processo de formação do título, o qual se terá 

desenvolvido no âmbito penal, arbitral ou perante o STJ, competente para homologar sentenças 

estrangeiras e conceder exequatur às cartas rogatórias. Interessante ainda, destacar que nesses 

casos, além de se instaurar um processo autônomo, a lei processual exige também que o devedor 

seja citado (art. 515, §1º, CPC/2015296).297 

Por outro lado, quando a execução se funda em título executivo extrajudicial tem-se 

um processo autônomo de execução, regulado pelo Livro II da Parte Especial do Código de 

Processo Civil de 2015298, a ele se aplicando subsidiariamente o regime estabelecido pelo Livro 

I da Parte Especial, de acordo com o art. 771, parágrafo único do CPC/2015299.300 

Além disso, outra distinção que pode ser feita quanto à forma de execução dos títulos 

executivos judiciais e dos títulos executivos extrajudiciais é em relação ao meio de defesa 

utilizado pelo executado, já que no cumprimento de sentença o executado se defende através 

de uma impugnação, havendo limitações cognitivas intensas, enquanto no processo de 

execução o executado se defende através dos embargos do executado, não havendo limitações 

cognitivas intensas.301 

Quanto ao rol dos títulos executivos judiciais, o art. 515 do CPC/2015302, foi o 

responsável por enumerar os títulos executivos judiciais, são eles: I) decisões que reconhecem 

a exigibilidade de obrigação; II) decisão homologatória de auto composição judicial; III) 

decisão homologatória de auto composição extrajudicial de qualquer natureza; IV) decisão que 

adjudica quinhão sucessório; V) decisão judicial que aprova crédito de auxiliar de justiça; VI) 

sentença penal condenatória transitada em julgado; VII) sentença arbitral; VIII) decisão 

                                                 
293 Ibid. 
294 NEVES, op. cit., 2017, p. 1.053. 
295 BRASIL, op. cit., nota 49. 
296 Ibid. 
297 NEVES, op. cit., 2017, p. 1.054. 
298 BRASIL, op. cit., nota 49. 
299 Ibid. 
300 NEVES, op. cit., 2017, p. 1.055. 
301 CÂMARA, op. cit., p. 326. 
302 BRASIL, op. cit., nota 49. 
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homologatória de sentença estrangeira e decisão concessiva de exequatur a carta rogatória para 

cumprimento de decisão interlocutória estrangeira. 

Impende, porém, observar que além deles, há outros, os quais podem ser encontrados 

em outros dispositivos legais, a exemplo da decisão concessiva de tutela provisória, que 

configura-se como título hábil para permitir a execução provisória (art. 297, parágrafo único, 

do CPC/2015), logo, ainda que tal decisão não reconheça definitivamente a exigibilidade da 

obrigação por ser oriunda de cognição sumária e não exauriente, será possível a sua 

execução303.  

Os títulos executivos extrajudiciais, por sua vez, encontram-se no art. 784 do 

CPC/2015304, são eles: I) a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o 

cheque; II) a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor; III) o 

documento particular assinado pelo devedor e por duas  testemunhas; IV) o instrumento de 

transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia 

Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por 

tribunal; V)  o contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia 

e aquele garantido por caução; VI) o contrato de seguro de vida em caso de morte; VII)  o 

crédito decorrente de foro e laudêmio; VIII) o crédito, documentalmente comprovado, 

decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas 

de condomínio; IX) a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei; X) o 

crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, 

previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que 

documentalmente comprovadas; XI) a certidão expedida por serventia notarial ou de registro 

relativa a valores de emolumentos e demais despesas devidas pelos atos por ela praticados, 

fixados nas tabelas estabelecidas em lei; XII)  todos os demais títulos aos quais, por disposição 

expressa, a lei atribuir força executiva. 

A última hipótese de título executivo extrajudicial merece bastante atenção, pois, deixa 

claro que o legislador reconhece não só os títulos executivos extrajudiciais arrolados no art. 740 

do CPC/2015305, mas também os arrolados em outras leis que os prevejam. Desse modo, à título 

de exemplo podem ser citadas a cédula de crédito imobiliário prevista no art. 20 da Lei nº 
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10.931/2004306, a cédula de crédito bancário prevista no art. 28 da Lei nº 10.931/2004307, o 

contrato de honorários celebrado entre o advogado e o seu cliente (art. 24 da Lei nº 8.906/94308), 

as cédulas de crédito rural (art. 41 do Decreto-Lei nº 167/1967309) e industrial (art. 10 do 

Decreto-Lei 413/1969310), dentre outros mais previstos em leis especiais.311 

Sendo assim, vista a disciplina geral do processo de execução através de seu objeto, 

características, princípios, meios executórios, requisitos e origem, será feita adiante uma análise 

dos negócios processuais atípicos que podem ser realizados em sede de execução e as 

consequências ocasionadas as partes e ao próprio processo. 

 

 

3.2. Potenciais negócios processuais atípicos 

 

 Não há dúvidas de que os negócios processuais decorrem das diretrizes modernas 

trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015312, que possui como fundamentos a valorização 

da paridade entre os sujeitos do processo, a sobreposição da autonomia das partes de forma que 

se estimule a auto composição e também a otimização e racionalização da atividade 

jurisdicional.  

 Dito isso, considerando o item 2.1 do capítulo 2, é importante relembrar que ao longo 

do próprio Código de Processo Civil de 2015313 é possível verificar diversos exemplos de 

negócios processuais, os chamados negócios processuais típicos314 já que a lei os estabelece de 

forma expressa. No entanto, o objetivo deste presente trabalho é abordar com ênfase algumas 

hipóteses de negócios processuais atípicos, ou seja, aqueles decorrentes do art. nº 190 do 

CPC/2015315, responsável por trazer as regras gerais que viabilizam a negociação processual.  

 Quanto ao tema é importante destacar que ainda não há grande diversidade de fontes 

doutrinárias, tendo em vista que não há um rol fechado das hipóteses de negócios processuais 

                                                 
306Idem. Lei nº 10.931, de 02 de agosto de 2004. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-

2006/2004/Lei/L10.931.htm>. Acesso em: 12 dez. 2018. 
307 Idem, op. cit., nota 267.  
308Idem. Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1964. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8906.htm>. Acesso em: 12 dez. 2018. 
309Idem. Decreto-lei nº 167, de 14 de fevereiro de 1967. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0167.htm>. Acesso em: 12 dez. 2018.  
310Idem. Decreto-Lei nº 413, de 09 de janeiro de 1969. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/cciVil_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del0413.htm>.  Acesso em: 12 dez. 2018. 
311 CÂMARA, op. cit., p. 326. 
312 BRASIL, op. cit., nota 49 
313 Ibid. 
314 Ressalta-se os negócios processuais típicos foram abordados no item 2.1. do Capítulo 2 da presente pesquisa.  
315 Ibid. 
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atípicos e de seus limites, o que gera uma verdadeira zona cinzenta, dependendo a validade e 

eficácia desses negócios do respeito aos requisitos mínimos, do controle judicial, da 

interpretação e da prudência e razoabilidade do magistrado, que poderá agir até mesmo de ofício 

controlando ou declarando a sua nulidade.  

 Sendo assim, apesar de não haver grande diversidade de fontes doutrinárias, tem-se 

consagrado como fonte do tema os enunciados interpretativos publicados pelo Fórum 

Permanente dos Processualistas Civis – FPPC, abordando a realização dos negócios processuais 

atípicos e que serão imprescindíveis até a consolidação da jurisprudência após a vigência do 

Código de Processo Civil de 2015316.317 

 Acrescenta-se que não há dúvidas quanto a existência de clara divergência doutrinária 

e jurisprudencial sobre os limites para a utilização do negócio processual atípico, justamente 

pelo art. 190 do CPC/2015318 funcionar em sua essência como uma verdadeira cláusula geral 

ao prever que as partes podem convencionar sobre os aspectos procedimentais, estabelecendo 

mudanças no rito processual.319  

 Por tal razão, as manifestações jurisprudenciais autorizando a aplicação do art. 190 do 

CPC/2015320 se mostram extremamente interessantes para nortear a consolidação dos contornos 

que devem ser observados pelas partes no momento da celebração do negócio processual 

atípico.321 

Ademais é preciso destacar que há um campo enorme para a celebração de convenções 

processuais em tema de execução civil, tanto no cumprimento de sentença quanto na execução 

de título extrajudicial. Isso porque ainda que se reconheça no exercício da jurisdição executiva 

uma enorme preponderância da natureza pública ou estatal do processo, já que são praticados 

na maioria das vezes atos coativos e de força pelo Estado representado pela figura do 

magistrado ordinariamente vedados particular, na verdade, nada impede que as partes, 

observados os requisitos de validade/eficácia dos negócios processuais atípicos, moldem e 

ajustem também o processo e o procedimento executivos às suas vontades ou de acordo com as 

especificidades da causa.   

 

                                                 
316 Ibid.  
317PIRES, Renan. Negócios Processuais no NCPC. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI 

243954,11049-Negocios+Processuais+no+NCPC>. Acesso em: 15 jan. 2019. 
318 BRASIL, op. cit., nota 49 
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3.2.1. A renúncia a impenhorabilidade por negócio processual 

 

 

 A regra do direito processual civil é buscar a satisfação do direito do exequente 

atribuindo uma ampla responsabilidade patrimonial ao executado, respondendo ele com todos 

os seus bens pela sua dívida. Assim, não há dúvidas de que o procedimento de penhora de bens 

visa delimitar quais os bens serão alvo da execução e responderão pela dívida até então 

inadimplida.  

 Nesse ponto, é importante lembrar que o próprio art. 789 do CPC/2015322 faz uma 

ressalva quanto à ampla responsabilidade patrimonial do executado, dispondo que o devedor 

responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, 

ressalvando as restrições estabelecidas em lei, casos em que não poderá haver a penhora. Na 

verdade, a restrição de que trata o final do dispositivo diz respeito aos casos de 

impenhorabilidade considerando a existência de bens que são absolutamente e relativamente 

impenhoráveis.323 

 Os bens impenhoráveis324 estão previstos no art. 833 do CPC/2015325 e seus incisos, 

que definem de forma taxativa os bens que não podem ser objeto de execução, exceto nos casos 

estritamente previstos em lei, ou seja, quando a execução da dívida é relativa ao próprio bem 

(art. 833, §1º do CPC/2015326) e quanto ao pagamento de prestação alimentícia, bem como às 

importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais referentes aos incisos IV e X (art. 833, 

§2º do CPC/2015327).328 

 O instituto da impenhorabilidade possui extrema relevância visto que visa a evitar que 

o processo de execução gere a penhora de bens imprescindíveis ao mínimo existencial do 

executado. Lembrando que o mínimo existencial de acordo com                                                                                                                                                                                   

                                                 
322 BRASIL, op. cit., nota 49. 
323 DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 19 ed. São Paulo: Atlas, 2016.p. 1.149. 
324 É importante destacar que atualmente não se cogita mais dessa classificação em bens “absolutamente 

impenhoráveis”, isso porque com o advento do CPC/2015, a impenhorabilidade do bem que era absoluta, se tornou 

relativa, já que o artigo 833 dispõe em seu caput que “são impenhoráveis”, retirando a palavra “absolutamente”, 

dando abertura para que o credor se pudesse, se necessário, usar de tais bens para satisfação de seu direito. Tal 

mudança significa uma garantia tanto ao devedor quanto ao credor, impedindo que este se prejudique quando o 

devedor, de má fé, garanta uma dívida com um bem que sabe que não lhe pode ser retirado.  
325 BRASIL, op. cit., nota 49. 
326 Ibid. 
327 Ibid. 
328 DONIZETTI, op. cit., p. 1.150. 
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Paula de Barcellos329, corresponde a um elemento essencial, pelo qual se deve garantir um 

conjunto de necessidades básicas do indivíduo.  

 Dito isso, é possível afirmar que a impenhorabilidade possui como função garantir o 

mínimo existencial da pessoa humana atendendo ao princípio da dignidade que está previsto na 

Constituição Federal como direito fundamental do indivíduo, logo, isso significa que qualquer 

negócio processual que envolva a dignidade da pessoa humana deve ser analisado com muita 

cautela pelas partes e também pelo magistrado.330 

 Baseado nesse tema, se questiona se seria possível a mitigação da impenhorabilidade 

de determinado bem prevista em lei através de um negócio processual bilateral atípico quando 

devidamente atendidos os requisitos previstos no art. 190 do CPC/2015331, quais sejam: partes 

plenamente capazes e causa que verse sobre direitos que admitam a auto composição.  

 Antes de entrar na análise da questão é preciso destacar que o viés aqui empreendido 

não está pautado na hipótese de estabelecer a impenhorabilidade por negócio jurídico 

processual, o que já é permitido pela interpretação do art. 833, I, do CPC/2015332, tratando-se 

de negócio processual típico333, mas sim no estabelecimento de negócios processuais que 

dispensem a impenhorabilidade legalmente prevista.  

 Neste sentido, ressalta-se que de acordo com o posicionamento do Superior Tribunal 

de Justiça através do seu Informativo de nº 625334, o pacto de impenhorabilidade está limitado 

às partes que o convencionaram, não podendo envolver terceiros que não o anuíram, salvo 

exceções previstas em lei. Se assim não fosse, particulares poderiam celebrar convenções de 

impenhorabilidade com o intuito de prejudicar a satisfação do direito de crédito de terceiros. É 

exatamente por isso que Araken de Assis335 entende tratar-se de uma hipótese de 

impenhorabilidade relativa, porque o ajuste não envolve pessoas alheias ao pacto.  

                                                 
329 BARCELLOS, Ana Paula de. A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais. O princípio da dignidade da 

pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002.p. 126 
330 Ibid. 
331 BRASIL, op. cit., nota 49. 
332 Ibid. 
333 A previsão sobre o estabelecimento de impenhorabilidade por negócio processual é pacífica na doutrina. O art. 

833, I, do CPC/2015 consagra a hipótese de uma impenhorabilidade decorrente de um ato de vontade, assim, nesse 

caso, a impenhorabilidade fundamenta-se na autonomia da vontade que é uma dimensão do direito fundamental a 

liberdade. Esse pacto de impenhorabilidade sempre foi permitido, sendo celebrado por credor e devedor que 

acordam no sentido de que eventual execução não poderá recair sobre determinado bem.  
334 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. RESP nº 1575745. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. 

Disponívelem:<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGe

nerica&termo=REsp%20147574 >. Acesso em: 19 jan. 2019. 
335 ASSIS, Araken. Manual da Execução. São Paulo: RT, 2015, p. 267. 
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 Além disso, o próprio Enunciado 19 do Fórum Permanente de Processualistas Civis – 

FPPC336 que prevê expressamente em seu teor quais as matérias possíveis de serem sujeitas aos 

negócios processuais, lista, dentre elas o pacto de impenhorabilidade, logo, é possível que um 

negócio jurídico verse a respeito da impenhorabilidade.  

 Avançando para a questão da renúncia há uma impenhorabilidade prevista em lei, 

logo, é preciso ter em mente que a perspectiva da autonomia privada e o princípio dispositivo 

no processo de execução autorizam a pensar na existência da disponibilidade em matéria de 

impenhorabilidade.337 No entanto, tal pensamento deve ser realizado de forma prudente e 

racional à luz da Constituição Federal e isso porque esbarra na efetivação de direitos 

fundamentais já que, ao se admitir uma impenhorabilidade, para o exequente, poderá interferir 

em seu direito fundamental à obtenção de uma tutela efetiva. Já por outro lado, na perspectiva 

oposta, a permissão de penhorabilidade poderá gerar grande ofensa aos direitos fundamentais 

do executado.  

 Manifestando-se em favor da renúncia a impenhorabilidade, Fredie Didier338, entende 

que: 

 

 Não há óbice a que a impenhorabilidade de determinado bem decorra de pactuação 

das partes, ainda que sem amparo nas hipóteses do artigo 833 e ou nas hipóteses de 

impenhorabilidade previstas fora do âmbito deste Novo Código de Processual Civil. 

Em paralelo, embora se trate de hipótese de mais controvérsia, tampouco há óbice a 

natureza impenhorável de determinado bem ou direito seja renunciada. 

 

 Em sentido contrário a tal posicionamento, Rodolfo Kronemberg Hartmann, defende 

que339: 

 

Há, também, enunciado do FPPC nesse sentido, quanto à possibilidade de pacto 

renunciando a impenhorabilidade do bem. Contudo, a jurisprudência, notadamente a 

do STJ, sempre foi refratária a esse entendimento, o que parece o mais acertado. Com 

efeito, basta uma atenta leitura da norma em comento (art. 833), para se chegar à 

conclusão de que, naquelas situações em que o legislador erigiu um bem como 

impenhorável, pautou-se em um critério razoável para proteger um direito ou interesse 

                                                 
336 Disponível em: <https://institutodc.com.br/wp-content/uploads/2017/06/FPPC-Carta-de-Florianopolis.pdf>. 

Acesso em: 12 dez. 2018. 
337 MEDINA, José Miguel Garcia. Execução: Teoria geral, princípios fundamentais e procedimento no processo 

civil brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 418. O autor entende que na jurisprudência o rol das 

impenhorabilidades do ordenamento pátrio objetiva preservar o mínimo patrimonial necessário à existência digna 

do executado, impondo ao processo executório certos limites. Assim, a depender das peculiaridades do caso, as 

regras de impenhorabilidade podem ser ampliadas, de modo a adequar a tutelar aos direitos fundamentais, como 

por exemplo: o direito à moradia, à saúde ou à dignidade da pessoa humana.  
338 DIDIER JÚNIOR, Fredie. MACEDO DE, Lucas Buril. PEIXOTO, Ravi. Freire, Alexandre. Execução. 2 ed. 

Bahia: JusPodivm, 2016. p. 639. 
339 HARTMANN, Rodolfo Kronemberg. Os Negócios Processuais (Primeiras Impressões). Revista da Escola da 

Magistratura da Escola do Rio de Janeiro. v. 18, nº. 70, 2015. p. 29. 
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extremamente relevante, como vestuário, utensílios domésticos, exercício de profissão, 

dentre outras mais. Logo, não poderia essa proteção, diretamente ligada à garantia da 

dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III, CF/1988), ser renunciada em negócio 

processual).  

 

O fundamento utilizado acima está pautado em alguns julgados do Superior Tribunal de 

Justiça que entenderam que a indicação do bem de família à penhora não implica em renúncia 

ao benefício conferido pela Lei nº 8.009/90 por considerá-la uma norma cogente que contém 

um princípio de ordem pública, assim, essa indicação do bem à penhora não seria capaz de elidir 

o benefício assegurado pela Lei nº 8.009/90, isso porque as exceções a impenhorabilidade 

apenas devem ocorrer quando houver expressa previsão legal.340 

Todavia, é preciso lembrar que em outra situação, com fundamento no princípio da boa-

fé, o Superior Tribunal de Justiça admitiu que um bem de família após ter sido indicado pelo 

devedor à penhora, tenha sido constrita por haver a compreensão de que o ato representou um 

negócio unilateral de renúncia do benefício legal. Destaca-se o seguinte trecho do julgado:  

 

 Não se deve desconstituir a penhora de imóvel sob o argumento de se tratar de bem de 

família na hipótese em que, mediante acordo homologado judicialmente, o executado 

tenha pactuado com o exequente a prorrogação do prazo para pagamento e a redução 

do valor de dívida que contraíra em benefício da família, oferecendo o imóvel em 

garantia e renunciando expressamente ao oferecimento de qualquer defesa, de modo 

que, descumprido o acordo, a execução prosseguiria com a avaliação e praça do 

imóvel.341 

 

Expostos tais entendimento, é possível concluir que não há um posicionamento 

unânime acerca do tema na doutrina, o qual se torna alvo de controvérsia, sobretudo, quando o 

assunto foi tratado pelo Superior Tribunal de Justiça, onde também houve divergências 

considerando as especificidades de cada caso, decidindo se o convencionado deve ou não 

prosperar.  

Fato é que doutrinadores como Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula 

Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira destacam que a impenhorabilidade possui como 

princípios a tipicidade e a disponibilidade, assim, elevam a dispositividade dada a natureza 

jurídica das regras de impenhorabilidade afirmando que ela é um direito do executado que pode 

                                                 
340 Precedentes: REsp 684.587 - TO, Relator Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Quarta Turma, DJ de 13 

de março de 2005; REsp 242.175 - PR, Relator Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, Quarta Turma, DJ de 08 de 

maio de 2.000; REsp 205.040 - SP, Relator Ministro EDUARDO RIBEIRO, Terceira Turma, DJ de 15 de abril de 

1.999) 
341 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. RESP nº 1.461.301. Relator: João Otávio de Noronha. Disponível em: 

<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/178708179/recurso-especial-resp-1461301-mt-2011-0200703-2/relato 

rio-e-voto-178708189?ref=juris-tabs>. Acesso em: 27 de abril. 2019. 
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ser renunciado se o bem impenhorável for disponível.342Já Luiz Guilherme Marinoni, Daniel 

Mitidiero e Sérgio Cruz Arenhart fazem uma ponderação entendendo que a previsão de 

impenhorabilidade do bem de família não pode ser objeto de renúncia, de modo que não pode 

o devedor oferecer tais bens à penhora.343 

Nesse ponto, cumpre-se destacar que foi possível perceber no estudo do tema que há 

uma grande divergência acerca da possibilidade da renúncia a impenhorabilidade por negócio 

processual, mais especificamente também há uma divergência para aqueles que a admitem, 

tendo em vista que alguns autores entendem que em se tratando de bem de família, mais 

especificamente da Lei nº 8.009/90 não poderia haver a renúncia porque a lei carrega em seu 

texto a função de tutela da ordem pública, sendo a impenhorabilidade uma norma cogente. Por 

outro lado, estaria admitida a renúncia a impenhorabilidade por negócio processual atípico aos 

casos previsto no art. 833 do CPC/2015344.  

Não se torna alvo desse estudo os atos unilaterais de oferecimento à penhora pelo 

executado de bem impenhorável, como por exemplo, quando esse oferece seu bem de família, 

o objetivo aqui é fundamentar a negociação jurídico-processual bilateral, ao acordo prévio 

firmado entre as partes válido e eficaz em convenção processual que estabeleça que 

determinado bem legalmente impenhorável poderá ser penhorado na futura e eventual 

execução.  

Contudo, parece ser oportuno tecer breves considerações a respeito do assunto. Assim, 

no que se refere aos bens abrangidos pela impenhorabilidade antes tida como “absoluta” (atual 

art. 833 do CPC/2015345) vem se permitindo a sua penhorabilidade em razão do comportamento 

(contraditório e/ou desidioso) do executado, por exemplo, no caso em que o executado indica 

bem móvel voluntariamente à penhora e em momento posterior invoca a nulidade da 

adjudicação em razão da impenhorabilidade desse bem por constituir equipamento essencial à 

continuidade do exercício de sua profissão346.347 

                                                 
342 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria. 

Curso de direito processual civil, 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2018, v. 5, p. 831. 
343 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil: 

teoria do processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, v. 1, p. 527. 
344 BRASIL, op. cit., nota 49. 
345 Ibid. 
346 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. RESP nº 1.365.418. Relator: Ministro Março Buzzi. Disponível em: 

<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/23100826/recurso-especial-resp-1365418-sp-2012-0272128-7-

stj/inteiro-teor-23100827?ref=juris-tabs>. Acesso em: 27 abr. 2019. 
347 Há entendimento diverso, em exegese mais protetiva ao executado, pela impossibilidade de penhora, ainda que 

haja prévio ato dispositivo do executado, através de atuação ex officio do julgador: “3. Inobstante a indicação do 

bem pelo próprio devedor, não há que se falar em renúncia ao benefício de impenhorabilidade absoluta, constante 

do artigo 649 do CPC/1973. A ratio essendi do artigo 649 do CPC/1973 decorre da necessidade de proteção a 
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Quanto ao bem de residência protegido pela Lei nº 8.009/1990, em se tratando de um 

princípio de ordem pública com o objetivo de proteção da entidade familiar e não visando a 

proteger o devedor contra suas dívidas, o Superior Tribunal de Justiça entende que restará 

impedido que a renúncia afaste o benefício legal, pelo que se manterá a impenhorabilidade.348 

Ainda com relação ao bem de residência, é precisar lembrar que a própria Lei nº 

8.009/1990 excepciona essa regra da impenhorabilidade, já que de acordo com a normatividade 

é válida e possível a renúncia ao bem de residência, quando esse for oferecido pela entidade 

familiar como hipoteca para garantir obrigação nos termos do art. 3º, inciso V, da Lei nº 

8.009/1990349.  

Por fim, quanto à renúncia  a impenhorabilidade feita pelo devedor em acordo judicial, 

entende-se que quando o objeto for bem imóvel de residência está renúncia será válida com 

base na boa-fé (art. 5º do CPC/2015350), considerando que a boa-fé deve reger as relações 

jurídicas, sob pena de desprestígio ao próprio poder judiciário.351   

Dito isso, apesar de inexistir uma resposta certeira acerca do assunto é preciso 

reconhecer que a possibilidade de uma convenção sobre matéria processual fixar cláusula de 

penhorabilidade sobre bem legalmente impenhorável confere ao sistema muito mais segurança 

jurídica aos contratantes, trazendo benefícios tanto para o credor quanto para o devedor. Isso 

porque de um lado o credor possui uma maior garantia de que terá satisfeito o seu direito de 

crédito e o devedor por sua vez sabe das consequências do seu inadimplemento e do bem que 

poderá ser atingido por ele, logo, é possível que ambos obtenham vantagens oriundas da 

contratação. Assim, a tese da permissibilidade deve ganhar força diante da permissão geral para 

                                                 
certos valores universais considerados de maior importância, quais sejam o Direito à vida, ao trabalho, à 

sobrevivência, à proteção à família. Trata-se de defesa de direito fundamental da pessoa humana, insculpida em 

norma infraconstitucional. 4. Há que ser reconhecida nulidade absoluta da penhora quando esta recai sobre bens 

absolutamente impenhoráveis. Cuida-se de matéria de ordem pública, cabendo ao magistrado, de ofício, resguardar 

o comando insculpido no artigo 649 do CPC/1973. Tratando-se de norma cogente que contém princípio de ordem 

pública, sua inobservância gera nulidade absoluta consoante a jurisprudência assente neste STJ”. BRASIL. 

Superior Tribunal de Justiça. Relator: Ministro Mauro Campbell Marques. RESP nº 864.962. Disponível em: < 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/8581724/recurso-especial-resp-864962-rs-2006-0156531-0/inteiro-

teor-13669877>. Acesso em: 27 abr. 2019.  
348 Esta Corte Superior de Justiça firmou posicionamento no sentido de que o devedor que nomeia bens à penhora 

ou deixa de alegar a impenhorabilidade na primeira oportunidade que tem para se manifestar nos autos, ainda que 

tais bens sejam absolutamente impenhoráveis, à exceção do bem de família, perde o direito à benesse prevista no 

artigo 649 do CPC/1973”. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg nos EDcl no RESP nº 787.707. Relator: 

Ministra Assusete Magalhães. Disponível em: <https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/516339607/recurso-

especial-resp-1405609-se-2013-0321528-0/decisao-monocratica-516339635?ref=serp>. Acesso em: 27 abr. 2019.  
349 Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, 

trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...) V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido 

como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar. BRASIL. Lei nº 8.009, de 29 de março de 1990. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8009.htm>. Acesso em: 27 abr. 2019. 
350 BRASIL, op. cit., nota 49. 
351 Idem, op. cit., nota 339.  

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/8581724/recurso-especial-resp-864962-rs-2006-0156531-0/inteiro-teor-13669877
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/8581724/recurso-especial-resp-864962-rs-2006-0156531-0/inteiro-teor-13669877
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os negócios processuais inferentes ao art. 190 do CPC/2015352, exigindo-se que o aplicador do 

direito compreenda a necessidade de identificar a relevância da vontade das partes no processo, 

afastando-se de uma visão paternalista na qual caberia ao juiz proteger a parte das consequência 

de seus próprios atos antes ou no curso do processo. 

 

 

3.2.2. A criação de títulos executivos extrajudiciais por negócios processuais 

 

 

Compulsando tudo aquilo que foi exposto no tocante aos negócios processuais e a 

disciplina geral da execução, mais especificamente quanto aos títulos executivos, surge uma 

importante questão: seria viável a criação de títulos executivos extrajudiciais diferentes 

daqueles previstos em lei por meio de negócios processuais atípicos?353 

Bom, antes de adentrar no mérito da questão, é preciso ter em mente que o art. 784 do 

CPC/2015354 estabelece o rol de títulos executivos extrajudiciais que, por atribuição legal, 

possuem força para a propositura de ação executiva, a partir da premissa nullum titulus sine 

lege. Assim, ao atribuir eficácia executiva a determinados instrumentos, entende-se que o rol 

do dispositivo seria taxativo, numerus clausus, não podendo existir outros títulos executivos 

extrajudiciais fora da previsão legal, de modo que as partes estariam limitadas as hipóteses ali 

previstas. 

Contudo, José Miguel Garcia Medina355, entende que “a taxatividade não significa 

previsão do título na lista do art. 784 do CPC/2015356, mas encontrar-se o título previsto em 

lei”. Da mesma forma, Sérgio Shimura357 concorda e aponta que não é a natureza da obrigação 

que qualifica o título executivo e sim a sua inclusão entre os títulos executivos por disposição 

legal expressa feita, que pode ser feita pelo Código de Processo Civil ou por lei extravagante. 

E ainda, o mesmo posicionamento também é defendido por Fredie Didier Jr., Leonardo 

Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira358. 

                                                 
352 Idem, op. cit., nota 49. 
353 O questionamento refere-se apenas sobre os títulos executivos extrajudiciais, tendo em vista não é possível a 

criação de títulos executivos judiciais, pois, como o próprio nome já diz são títulos que advém de um juízo. Afirma-

se com segurança que houve posteriormente ao seu nascimento um processo de conhecimento, levando ao 

surgimento de uma obrigação certa, líquida e exigível, motivo pelo qual não pode ser criado por particulares.  
354 BRASIL, op. cit., nota 49. 
355 MEDINA, op. cit., p. 170.  
356 BRASIL, op. cit., nota 49. 
357 SHIMURA, Sérgio. Título executivo. Saraiva: São Paulo, 1997, p. 255-256.  
358 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria. 

Curso de direito processual civil, 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2018, v. 5, p. 264. 
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Nesse ponto, deve ser feita uma breve ressalva no sentido de que a modificação feita ao 

Código de Processo Civil de 1973359 pela Lei nº 11.382/2006360 fez com que alguns autores, 

dentre eles, José Tadeu Neves, Jaqueline Mielke Silva e Jânia Maria Lopes Saldanha 

entendessem que foi atribuída uma natureza exemplificativa ao art. 585 do CPC/1973361 

(atualmente o art. 784 do CPC/2015362), dada a previsão do inciso VIII que conferia força 

executiva a todos os demais títulos que por disposição expressa a lei atribuir força executiva.363 

Atualmente, idêntica previsão é encontrada no art. 784, inciso XII, do CPC/2015, de modo que 

embora tenham defendido o rol exemplificativo a questão foi afastada já que anuem com a 

necessidade de previsão legal para que se considere existente a força executiva 

Dito isso, fixada a premissa de que a configuração de um título executivo extrajudicial 

dependeria de expressa disposição legal em razão da taxatividade, é possível afirmar que antes 

da vigência do Código de Processo Civil de 2015364 não haveria a possibilidade de criação de 

títulos executivos judiciais por negócios processuais atípicos e isso porque na vigência do 

Código de Processo Civil de 1973365 apenas com a realização dos requisitos legais previstos 

taxativamente é que poderia determinado instrumento ter eficácia de titulo executivo 

extrajudicial, o que não estava autorizado para qualquer negócio jurídico. Dessa forma, não 

havia dúvida de que um contrato particular assinado apenas pelos contratantes, sem a 

participação de duas testemunhas, não poderia ser considerado como um título executivo 

extrajudicial, ainda que contivesse uma cláusula que por convenção das partes atribuíssem força 

executiva aquele instrumento, justamente porque faltava o preenchimento do requisito legal 

que era a participação de duas testemunhas. 

Ocorre que com a chegada do art. nº 190 do CPC/2015366 trazendo a cláusula geral de 

negociação processual, torna-se interessante analisar se a situação explicada anteriormente foi 

modificada.  

                                                 
359 BRASIL, op. cit., nota 31. 
360 Ibid. 
361 Ibid. 
362 Idem, op. cit., nota 49. 
363 Assim referem: “O art. 585/CPC contém o rol de títulos executivos extrajudiciais. Trata-se de uma enumeração 

meramente exemplificativa, consoante se extrai do inciso VIII do texto da Lei nova.” (MIELKE SILVA, Jaqueline; 

XAVIER, José Tadeu Neves; SALDANHA, Jânia Maria Lopes. A nova execução de títulos executivos 

extrajudiciais: As alterações da Lei 11.382/2006. 2. ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2008, p. 41).  
364 BRASIL, op. cit., nota 49. 
365 BRASIL, op. cit., nota 31. 
366 BRASIL, op. cit., nota 49. 
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Bom, considerando que o art. 784 do CPC 2015367 não estabelece de forma expressa 

que uma convenção contratual sobre matéria processual possa vir a criar um título executivo 

extrajudicial, questiona-se se tal dispositivo não deveria ser interpretado a luz do art. 190 do 

CPC/2015368 que chegou ao ordenamento jurídico com o objetivo de dar maior efetividade ao 

processo e também no âmbito da execução fomentando a autonomia das partes.  

Pergunta-se: Poderia um contrato particular assinado pelos contratantes, sem a 

participação de duas testemunhas fixar uma cláusula que por convenção atribuísse força 

executiva ao instrumento, sem a presença de duas testemunhas? Esse contrato poderia ter força 

executiva, mesmo sem a expressa previsão legal? Poderia um negócio jurídico processual criar 

título executivo extrajudicial?  Existem duas posições na doutrina a respeito do tema.  

A primeira posição fundamenta-se na segurança jurídica na taxatividade e, por isso, 

nega a possibilidade de criação do título executivo extrajudicial por negócio processual atípica. 

Já a segunda posição, utiliza como fundamento a autonomia privada e permite a criação do 

título executivo extrajudicial.  

José Miguel Garcia Medina369 defende a primeira posição, entendendo que a norma 

jurídica legal é quem determina o que seria título executivo, de forma que destaca a necessidade 

de proteção a segurança ao processo e às partes, logo, o art. 190 do CPC/2015370  não autoriza 

as partes criarem um título executivo não previsto em lei e, também, não permite que as partes 

dispensem requisito previsto na lei para que se esteja diante de título executivo. Assim, o 

referido doutrinador considera que um documento particular assinado apenas pelas partes 

(credor e devedor), sem a participação de duas testemunhas, contrariando o que estabelece o 

art. 784, inciso II, do CPC/2015371, mesmo que contenha uma cláusula de convenção entre as 

partes atribuindo força executiva ao documento, não haverá título executivo extrajudicial.  

                                                 
367 Ibid 
368 Ibid. 
369 Apresentando quatro razões para a proibição da criação de título executivo por negócio jurídico processual, 

elevada a segurança jurídica, assim expressa Medina: “A exigência de título executivo, para se dar azo ao processo 

de execução, sob esse prisma, também prescreve certa dose de segurança jurídica, no sentido de que seja possível 

saber, de antemão: (a) quais fatos, dentre os diversos fatos jurídicos, foram selecionados pela norma jurídica como 

títulos executivos; (b) que só́ terá́ acesso ao processo de execução quem detiver um título executivo, o que importa, 

em certa medida, numa espécie de controle, pelo órgão jurisdicional, da legitimidade da pretensão executiva 

deduzida pelo demandante; mas, também; (c) que alguém somente poderá́ sofrer, sobre sua pessoa ou seus bens, 

atos executivos, se tais atos executivos estiverem ‘legitimados’ pela existência de um título executivo pode ser 

vista como uma garantia que presta o ordenamento jurídico de que não por outra razão, mas somente em virtude 

de um título executivo é que alguém deverá se sujeitar à execução; ainda (d) considerando esta sua função típica, 

o título executivo habilita o exequente a ajuizar a ação de execução, o que importa indiscutível situação de 

vantagem em relação ao credor destituído de título executivo.” (MEDINA, op. cit., p. 165).  
370 BRASIL, op. cit., nota 49. 
371 Ibid. 
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Além dele, Rodolfo Kronemberg Hartmann372, também entende que não seria possível 

que por meio de convenção processual as próprias partes pudessem criar títulos executivos à 

sua vontade, isso porque não haveria norma expressa e direta prevendo tal possibilidade. Na 

verdade, essa criação seria um meio de burlar as exigências previstas em lei para que o 

instrumento particular celebrado entre as partes tenha eficácia de um título executivo. A 

exemplo do instrumento particular mencionado anteriormente, a previsão de que esse será 

considerado como título executivo independentemente da presença de duas testemunhas indica 

clara violação à norma cogente que as exige, qual seja, o art. 784, inciso III, do CPC/2015373. 

Assim, defende que o ideal seria interpretar o inciso XII do art. 784 do CPC/2015374 de forma 

literal, considerando que todos os demais títulos executivos extrajudiciais devem decorrer de 

previsão em lei e não em contrato. 

Em oposição, conforme já mencionado, parte da doutrina aceita a possibilidade da 

criação do título executivo extrajudicial por negócio processual entre as partes, estando nesta 

linha de pensamento autores como Fabiano Carvalho375, Alexandre Freitas Câmara376, Antônio 

do Passo Cabral377, Fredie Didier Jr.378, Leonardo Carneiro da Cunha379, Paula Sarno Braga380 

e Rafael Alexandria de Oliveira381.  

Mais especificamente quanto à visão de Alexandre de Freitas Câmara382, para ele, não 

há qualquer impedimento para a criação de um título executivo extrajudicial por negócio 

processual nos moldes do que preceitua o art. 190 do CPC/2015383 e essa talvez seja a grande 

inovação trazida pelo Código de Processo Civil de 2015, que fomenta a liberdade de pactuação 

das partes para além das hipóteses previstas em lei. Assim, por exemplo, seria possível a criação 

de um instrumento particular celebrado entre as partes cujo conteúdo seja uma confissão de 

dívida assinada pelo devedor, mas sem qualquer testemunha, o que a lei exige como requisito 

                                                 
372 HARTMANN, op. cit., 2016, p. 489. 
373 BRASIL, op. cit., nota 49 
374 Ibid. 
375 CARVALHO, Fabiano. Comentário ao art. 771. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER JR., Fredie; 

TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno (Coord.). Breves comentários ao Código de Processo Civil. 2a ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1772.  
376 CÂMARA, op. cit., p. 326. 
377 CABRAL, Antonio do Passo; DIDIER JR., Fredie. Negócios jurídicos processuais atípicos e execução. Revista 

de Processo, v. 275, p. 193-228, jan. 2018. PDF, p. 8-10. Disponível em: <http://www.rtonline.com.br/>. Acesso 

em: 15 nov. 2017.  
378 CABRAL, op. cit., nota 359; e DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro; BRAGA, Paula Sarno; 

OLIVEIRA, Rafael Alexandria, op. cit., p. 315-317.  
379 Ibid. 
380 Ibid. 
381 Ibid. 
382 CÂMARA, op. cit., p. 326. 
383 BRASIL, op. cit., nota 49. 
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de um título executivo extrajudicial previsto no art. 784, inciso III, do CPC/2015384, a que se 

atribua eficácia de título executivo por convenção das partes. 

O fundamento comum utilizado pelos autores é o destaque e a evolução da autonomia 

privada, já que a partir da inclusão no ordenamento jurídico processual de uma cláusula geral 

de negociação processual, a autonomia pode ser exercida em prestígio a vontade das partes de 

forma que sirva de reforço a busca ao devido processo legal, assim, considera-se que, na 

verdade, a pretensão executiva é uma situação jurídica disponível, não havendo nenhum 

impedimento para que as partes estabeleçam um título executivo extrajudicial por acordo 

processual fixado em um instrumento com cláusula de exequibilidade.385 

Outro ponto levantado pela corrente que é a favor está na disposição contida no art. 

771 do CPC/2015, de forma que fazendo uma interpretação hermenêutica seria possível admitir 

a criação de títulos executivos extrajudiciais por negócios processuais atípicos, já que a parte 

final do dispositivo estabelece que as regras sobre execução são aplicáveis aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que atribuir força executiva. Por isso, o art. nº 190 do CPC/2015386 seria 

a norma que autoriza que os negócios processuais atípicos possam vir a criar títulos executivos 

extrajudiciais.387  

Diante de todo o exposto, opta-se no presente trabalho, pela possibilidade da criação 

de títulos executivos extrajudiciais por negócios processuais atípicos diante da inserção 

expressa dos negócios processuais atípicos no ordenamento jurídico, além dos casos previstos 

legalmente e também dispensando os requisitos formais exigidos, isso porque o próprio título 

executivo extrajudicial surgiu como uma técnica processual alternativa que valorizaria a 

economia processual, a duração razoável do processo e o respeito à vontade das partes na 

celebração de seus negócios jurídicos, atribuindo a tais negócios uma eficácia executiva que só 

era conferida através de sentença judicial.  

O que se entende é que o argumento de ofensa a segurança jurídica não deve prosperar 

frente ao exercício da autonomia da vontade responsável por realizar e efetivar o direito 

fundamental a liberdade, assim, as partes ao estabelecerem em um contrato, não contendo 

nenhum invalidade, vulnerabilidade ou abusividade, não podem em momento posterior alegar 

a quebra da segurança jurídica Na verdade, celebrado o negócio jurídico de comum acordo, o 

                                                 
384 Ibid. 
385 CABRAL, op. cit., p. 316.  
386 BRASIL, op. cit., nota 49. 
387 Este é o entendimento compartilhado em CARVALHO, Fabiano. Comentário ao art. 771. In: WAMBIER, 

Teresa Arruda Alvim; DIDIER JR., Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno (Coord.). Breves 

comentários ao Código de Processo Civil. 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1772. 
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que gera a insegurança jurídica seria o seu descumprimento ou invalidação posterior, motivo 

pelo qual deve ser respeito o ato jurídico perfeito. Negar aplicabilidade ao negócio processual 

que cria nessa hipótese seria fomentar a própria insegurança jurídica.388 

Além disso, a convenção processual é disciplinada não só pelo exercício da autonomia 

da vontade, mas também por sua concepção e função social, de forma que busca valorizar a 

confiança depositada na relação jurídica,  as expectativas e a boa-fé das partes contratantes, de 

modo que negar a aplicabilidade ao negócio processual atípico que cria o título executivo seria 

atentar contra a sua própria função social e a boa-fé dos contratantes.389  

Dito isso, também deve ser levada em conta a possibilidade desse negócio processual 

atípico ser benéfico tanto ao credor quanto devedor. Isso porque o credor terá uma maior 

garantia de cumprimento da obrigação e satisfação do seu direito e o devedor, por sua vez, pode 

vir a obter vantagens econômicas, como por exemplo, a exigência de menos garantias ao firmar 

tal acordo em sede material. Assim, sendo um negócio benéfico para ambas as partes não 

haveria nenhum motivo para que fosse negada tal autonomia viabilizando a criação do título 

executivo extrajudicial através de um negócio processual atípico.  

Outro argumento que pode ser levantado a favor da possibilidade é o de que vigoram 

normas sobre a disponibilidade da execução que se inclinam em direção à prevalência da 

autonomia da vontade, já que o exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de 

apenas alguma medida executiva (art. 775 do CPC/2015390). Há ainda previsão normativa de 

que a existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de 

conhecimento, a fim de obter título executivo judicial (art. 785 do CPC/2015391), o que também 

se coaduna com a autonomia da vontade.  

Quanto à questão da taxatividade, foi visto que o inciso XII do art. 784 do CPC/2015392 

dispõe que terá poder executório todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a 

lei atribuir a força executiva, ou seja, o art. 190 do CPC/2015393 respeita o ordenamento na 

criação de títulos executivos derivados diretamente de convenção sobre matéria processual, já 

que construídos a partir de uma autorização legal da própria cláusula geral de negociação 

processual atípica. 

                                                 
388 ARAÚJO, Fernando. Teoria econômica do contrato. Coimbra: Almedina, 2007, p. 329.  
389 ARAÚJO, op. cit., p. 47-48. 
390 BRASIL, op. cit., nota 49. 
391 Ibid. 
392 Ibid. 
393 Ibid. 
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Ademais, não seria adequado concluir que a fixação de títulos executivos por negócios 

processuais atípicos ou dispensando requisitos legais fere o direito fundamental ao devido 

processo legal e isso porque esse direito fundamental é informado pelos princípios da 

adequação e adaptação. Além disso, o próprio art. 917, inciso VI, do CPC/2015394 é claro ao 

prever nos embargos à execução o executado poderá alegar qualquer matéria que lhe seria lícito 

deduzir como defesa no processo de conhecimento. Logo, não há dúvidas de que o processo 

deve ser adequado as suas finalidades através da utilização de normas procedimentais efetivas 

e adaptadas ao direito material postulado em juízo, de forma que o próprio negócio seja 

considerado um instrumento a serviço do Estado e dos indivíduos na construção de uma 

realidade jurídica mais justa, efetiva e eficiente.395  

É possível fundamentar a viabilidade da criação com o modelo cooperativo ou 

cooparticipativo de processo civil que está presente no Código de Processo Civil de 2015396, de 

modo que se deve valorizar a autonomia das partes e o papel que essas exercem no processo. E 

ainda, não haveria a violação de valores defendidos por normas cogentes ou de interesse 

público, isso porque o que estaria se fazendo é elevando no contexto processual o direito 

fundamental à liberdade e a tutela efetiva.397 

Com efeito, o título executivo convencional não deixaria de conter os elementos 

intrínsecos dos instrumentos, quais sejam, a norma jurídica concreta especificando os sujeitos 

ativo e passivo da obrigação, o que se deve ou o quanto se deve e o vínculo que une os sujeitos, 

o que confirma a existência de uma obrigação. Tampouco deixaria de ser observado o requisito 

extrínseco do título executivo que é o documento em si, exteriorizando a norma jurídica 

concreta e apresentando a probabilidade de existência do título. Assim, este específico negócio 

processual que crie um título executivo não poderá ser efetivado de formal oral diante do 

requisito da cartularidade na execução. 

                                                 
394 BRASIL, op. cit., nota 49. 
395 Neste sentido, afirma Galeno Lacerda: “Isto significa que o Código representa, na verdade, o sistema legal de 

adequação do processo, como instrumento, aos sujeitos que o acionaram, ao objeto sobre o qual atua, e aos fins da 

respectiva função judiciária, polarizado sempre para a declaração e realização do direito em concreto.” 

(LACERDA, Galeno Vellinho de. O código como sistema legal de adequação do processo. Revista do Instituto 

dos Advogados do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, p. 170, 1976. (Edição comemorativa do cinquentenário 1926-

1976). Na mesma linha, segue Alvaro de Oliveira: “Aliás, a existência de regras especiais para determinados 

procedimentos, em função de relação jurídica substancial submetida à apreciação do órgão jurisdicional, revela 

exatamente a necessidade de adequação do processo ao direito material.” (ALVARO DE OLIVEIRA, Carlos 

Alberto. Do formalismo no processo civil: proposta de um formalismo-valorativo. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, 

p. 137-138).  
396 BRASIL, op. cit., nota 49. 
397 REICHELT, Luis Alberto. A prova no direito processual civil. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 

109-110. 
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Por todo o exposto, defende-se a admissão da criação de títulos executivos 

extrajudiciais através de negócios jurídicos processuais atípicos. O tema sem dúvida é de grande 

relevância considerando que a autonomia da vontade atuaria na formação de títulos não 

previstos expressamente em lei, no entanto, é importante destaca que por ser assunto 

relativamente novo ainda há de ser debatido amplamente no âmbito jurídico diante da 

divergência entre os autores, não tendo ainda prevalência do que seria o correto. 

 

 

3.2.3. Pactum de non exequendo  

 

 

O pactum de non exequendo corresponde a um negócio executivo unilateral através do 

qual o credor ou um legitimado extraordinário compromete-se a não requerer a execução de um 

título executivo. Na verdade, o principal efeito dessa promessa de não executar é que a 

pretensão executiva não será admissível em juízo, todavia, subsiste a pretensão cognitiva, 

havendo uma clara independência entre as pretensões executiva e cognitiva.398 

De acordo com Antônio do Passo Cabral399, deve-se diferenciar o pactum de non 

exequendo da renúncia ao direito de crédito, tendo em vista que muitos autores, a exemplo de 

Kohler400, enxergavam que tal cláusula teria natureza material, importando em renúncia ao 

direito de crédito e transformação da obrigação em obrigação natural, ou seja, em uma 

obrigação não dotada de exigibilidade jurídica. Assim, embora juridicamente inexigível, a 

obrigação natural gera como consequência jurídica a soluti retenti, que consiste na retenção do 

pagamento caso esse seja recebido.   

Dito isso, a convenção de não executar pode subsistir sem que isso signifique uma 

renúncia ao direito material de crédito do credor, ou seja, a parte pode abrir mão da via 

executiva por prazo certo ou indeterminadamente resguardando-se de outras modalidades 

menos invasivas de cobrança de crédito, como por exemplo a ação monitória ou ainda, pode 

usar o crédito como um contra direito, como no caso da compensação. Haverá ainda a 

possibilidade de protestar a sentença (art. 517 do CPC/2015401) ou fazer inserir o nome do 

                                                 
398 SILVA, Paula Costa e. Pactum de non pretendo: exclusão convencional do direito de ação e exclusão 

convencional da pretensão material. In: CABRAL; NOGUEIRA, op. cit., p. 451. 
399 CABRAL; DIDIER JR., op. cit., p. 193-228. 
400 Ibid. 
401 BRASIL, op. cit., nota 49. 
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devedor em cadastros de proteção ao crédito, pressionando-o a cumprir com a sua obrigação 

(art. 782, §3º do CPC/2015402). 403 

Assim, observa-se que tais atos de disposição não podem representar e equivaler 

necessariamente a uma renúncia ampla a toda forma de acesso à justiça, logo, os titulares do 

direito de crédito podem dispor somente de um ou alguns meios para obter o adimplemento, 

fazendo que a convenção de não executar passe a ter natureza processual.404 

Feitas tais considerações seria plenamente possível pensar em tal pactum como um 

negócio processual atípico feito em momento anterior ou até mesmo durante à execução, 

quando, à título de exemplo, o credor provoca o Estado juiz para dar início a execução mas vem 

a firmar um negócio processual atípico que estabelece o pactum de non exequendo com o 

devedor, de forma que apresenta esse negócio celebrado nos autos do processo executivo e 

desista de dar prosseguimento a execução sem que isso signifique renúncia ao seu direito, se 

valendo de outros meios como os já mencionados. Por outro lado, também seria possível pensar 

na hipótese de o próprio devedor trazer aos autos o negócio processual atípico que fixa o pactum 

de non exequendo com o seu credor quando o este o ignora e tenta promover atos de execução 

contra o devedor. 

No mais, é possível verificar que tal convenção de não executar prestigia a autonomia 

da vontade das partes em conjunto com a liberdade, o princípio da disponibilidade da execução, 

a boa-fé e confiança entre as partes, e ainda, até mesmo vislumbra a execução como um 

ambiente mais propício à celebração de convenções processuais. Ainda, deve ser feita 

ressaltava quanto o art. 785 do CPC/2015405 que corrobora com o tema ao dispor que a 

existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de 

conhecimento, a fim de obter título executivo judicial, ou seja, a parte pode optar pelo processo 

de conhecimento, deixando a execução de lado.  

 

 

3.2.4. Convenção atípica sobre as formas de comunicação processual 

 

 

Como já foi visto, o art. nº 190 do CPC/2015406 permite que as partes negociem acerca 

das formas de comunicação processual no tocante as intimações e citações, motivo pelo qual 

                                                 
402 Ibid. 
403 CABRAL; DIDIER JR., op. cit., p. 193-228. 
404 Ibid. 
405 BRASIL, op. cit., nota 49. 
406 Ibidem. 
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pergunta-se: É possível/válido um negócio jurídico processual atípico que venha a estabelecer 

a intimação por correio eletrônico ou aplicativo de mensagens de texto, tanto no cumprimento 

de sentença (derrogando o disposto no art. 513, §2º, do CPC/2015407) quanto na execução 

fundada em título extrajudicial?  

A resposta é positiva segundo a doutrina desde que respeitados os requisitos de 

validade e eficácia vistos no capítulo dois do presente trabalho. Além disso, também seria 

possível excluir, por convenção processual, certos meios de comunicação, por exemplo, 

vedando expressamente a citação postal a intimação postal ou ainda, regulando o modo como 

determinadas intimações devem ser feitas, não todos, exigindo que a intimação para a hasta 

pública necessariamente seja feita na pessoa do executado, por exemplo.408 

Antonio do Passo Cabral409, quanto ao tema, ressalta que na literatura jurídica alemã 

houve grande debate acerca da validade de convenção processual que permita a penhora de 

bens sem a intimação do executado. O direito alemão considera tal convenção inválida, embora 

existam casos isolados de admissão na jurisprudência. Todavia, no tocante ao direito brasileiro 

o referido autor defende pela inadmissibilidade de tal convenção considerando que o direito à 

informação está diretamente ligado ao contraditório, assim, uma convenção processual que 

viole esse direito, autorizando de forma prévia a penhora não poderia ser permitida. Contudo, 

reconhece que a informação da penhora poder ser obtida por outros meios, por advogado ou até 

mesmo por meio eletrônico. Acrescenta ainda que é possível dispor sobre as formas de 

comunicação, mas não seria possível abdicar de todas elas.  

Fernando da Fonseca Garjadoni410, defende ainda a possibilidade de convenção 

processual atípica para fins de admissão da intimação/citação extrajudicial para o processo 

                                                 
407 Ibid. 
408 CABRAL; DIDIER JR., op. cit., p. 238. 
409 Ibid. 
410 O referido autor admite as seguintes convenções processuais (inclusive em desfavor do devedor), todas (todas 

celebradas com o fim de implementar mudanças no processo/procedimento executivos, são elas: a) pacto de não 

executar, que diversamente da renúncia ao direito em que se funda a execução, veda ao credor dar início à 

fase/processo executivo (por prazo certo ou indeterminadamente), não estando proibido, todavia, de exercer 

medidas extrajudiciais a bem do recebimento do crédito (protesto do título, inserção do nome do devedor no rol 

de maus pagadores, etc.); b) calendarização da execução, a fim de que, exemplificativamente, seja avençado o 

cumprimento parcial e progressivo da obrigação; c) convenção dos credores na recuperação judicial ou falência 

(Lei nº 11.101/2005), a fim de alterar regras procedimentais da execução concursal; d) pacto para dispensa de 

caução para fins de cumprimento provisório de sentença (art. 520, V, do CPC/2015), admitindo que atos de 

expropriação e levantamento de valores em dinheiro possam ser praticados independentemente de garantia por 

parte do credor; e) ampliação de hipóteses de impenhorabilidade de bens pela via negocial, com o devedor/credor 

avençando, inclusive para fins de preservação do funcionamento da empresa devedora, outras hipóteses, para além 

do art. 833 do CPC/2015, em que os bens do executado não estariam sujeitos à expropriação; f) convenção para 

fins de admissão da intimação/citação extrajudicial para o processo executivo (e-mail, notificação extrajudicial, 

etc.), permitindo-se ao credor que já ajuíze a execução com o fito de serem imediatamente iniciados os atos 
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executivo, seja por e-mail, notificação judicial, aplicativo de mensagens, permitindo-se ao 

credor que já ajuíze a execução com o fito de serem imediatamente iniciados os atos executivos 

(sem que o Judiciário tenha proceder nova intimação/citação do executado). O objetivo aqui 

seria atender a economia processual, a celeridade e a efetivação da satisfação do direito de 

crédito, partindo do princípio que estão presentes os requisitos que autorizam a celebração da 

convenção processual, o que parece ser extremamente louvável.  

 

 

3.2.5. Convenção processual para adoção de procedimentos especiais executivos 

 

 

A execução contra a fazenda pública (art. 910, CPC/2015), a execução de alimentos 

(art. 911, CPC/2015) e a execução por quantia do devedor insolvente (que continua regida pelos 

arts. 748 a 786-A do CPC/1973, por conta da previsão do art. 1.052 do CPC/2015) são 

procedimentos executivos especiais regulados pelo próprio Código de Processo Civil, sendo 

possível afirmar que atualmente quase a totalidade desses procedimentos dizem respeito à 

execução por quantia. Há também a previsão de procedimentos especiais executivos em 

legislação extravagante, embora sejam poucos é possível citar como exemplo a execução 

hipotecária do crédito vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação (SFH), prevista na Lei nº 

5.741/1971 e a execução fiscal prevista na Lei nº 6.830/1980.  

Ocorre que a utilidade da previsão pela lei desses procedimentos especiais executivos 

estaria posta em xeque diante da zona cinzenta que paira sobre o art. 139, inciso IV, do 

CPC/2015, já que viabiliza a atipicidade dos meios executivos que podem ser adotados pelo 

juiz no caso concreto.  

Dito isso, considerando que o referido dispositivo ainda não foi concretizado de 

maneira sólida pelos tribunais, pondera-se que se de fato ocorrer a concretização a partir de 

                                                 
executivos (sem que o Judiciário tenha proceder nova intimação/citação do executado); g) convenção processual 

para dispensa, ampliação ou redução da multa de 10% pelo não pagamento da condenação por quantia no prazo 

de 15 dias (art. 523, § 1º, do CPC/2015); h) negócio processual para permitir a aplicação da regra do art. 916, do 

CPC/2015 (parcelamento), também ao cumprimento de sentença (algo tolamente vedado pelo § 7º da disposição); 

i) convenção de remodelação do art. 916 do CPC/2015, admitindo, por exemplo, que nos casos em que não 

efetuado o pagamento parcelado, seja possível a oposição de embargos do devedor (afastada, assim, a vedação do 

art. 916, § 6º, do CPC/2015); j) convenção para condicionar o ajuizamento da execução de título extrajudicial a 

notificação extrajudicial ou protesto prévios, ou mesmo a uma tentativa de conciliação extrajudicial prévia (o que 

não é inconstitucional, considerando que o condicionamento ao exercício do direito de ação partiu de ato das 

próprias partes); k) convenção para inadmitir averbação da execução (art. 918 do CPC/2015); l) negócio processual 

para dotar a impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525 do CPC/2015) ou os embargos do devedor (art. 

914 do CPC/2015) de efeito suspensivo automático, dentre outras. GARJADONI, Fernando. Convenções 

processuais atípicas na execução. Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/novo-

cpc/convencoes-processuais-atipicas-na-execucao-civil-30102017#_ftn2>. Acesso em: 29 abril. 2019. 
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uma linha de ampliação dos poderes do juiz, de fato haverá um esvaziamento da necessidade 

de procedimentos especiais executivos, já que haverá a possibilidade de o próprio juiz 

configurar ou reconfigurar o procedimento comum executivo por quantia certa, para torná-lo 

mais adequado e efetivo às partes. Por outro lado, se a concretização fixar apenas a 

subsidiariedade desse poder, permanecerá a necessidade de procedimentos especiais 

executivos, justamente para que seja possível o tratamento diferenciado a alguns credores 

(como o fisco e o alimentando) ou devedores.411 

Quanto aos negócios processuais atípicos, seria plenamente possível pensar na criação 

de procedimentos especiais executivos por convenção das partes, na verdade, não só a criação 

desse procedimento especial executivo convencional, mas também a previsão de adoção de 

técnicas executivas especiais no procedimento comum executivo412. Como exemplo, Antônio 

do Passo Cabral413, traz a criação de um procedimento especial executivo de origem 

convencional para a cobrança de créditos decorrentes da propriedade fiduciária regulada pelo 

Código Civil, onde as partes convencionariam que a execução de tais créditos poderia observar 

o procedimento especial executivo previsto no Decreto nº 911/1969 que estabelece normas de 

processo sobre a alienação fiduciária.  

 

 

3.2.6. A imposição de restrições ao direito fundamental ao duplo grau de jurisdição por negócio 

processual atípico no processo de execução 

  

Poderia ser celebrado um negócio jurídico pré-processual que vede a interposição dos 

recursos no processo de execução? Havendo a manutenção da decisão que determine a penhora 

de um bem, tido pelo devedor como impenhorável, não poderia o executado interpor o recurso? 

Qual a postura que deve ser adotada pelo Tribunal diante desse fato?  

Primeiramente, é preciso destacar que não há ofensa ao direito fundamental a tutela 

jurisdicional prevista no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal414, tendo em vista que 

a tutela jurisdicional será prestada, ainda que já tenha escoado o prazo de embargos à execução 

                                                 
411 CABRAL; DIDIER JR., op. cit., p. 248. 
412 Todavia, é preciso ressaltar que não há possibilidade dispensa de rito especial executivo previsto em lei, isso 

em razão da força cogente do procedimento especial, ou seja, os procedimentos especiais são normas de ordem 

pública e por isso são considerados cogentes e indisponíveis. Dito isso, não podem as partes dispensar o 

procedimento especial previsto. A título de exemplo podemos mencionar que são especiais e devem ser seguidos 

os procedimentos nos processos de execução fiscal, de insolvência, de alimentos, sobretudo, quanto ao rito da 

prisão civil.  
413 Ibid. 
414 Brasil, op. cit., nota 24.  
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(art. 915 do CPC/2015415), considerando que em caso de penhora superveniente esta poderá ser 

impugnada pelo executado nos termos do art. 917, §1º, do CPC/2015416.417Rejeitada a alegação 

da impenhorabilidade, não haveria possibilidade de interposição de agravo de instrumento em 

razão do óbice criado pela convenção. 

Acrescenta-se que não existem valores protegidos por normas de ordem pública que 

seriam afetados pela disponibilidade na execução, isso porque como já foi visto o princípio 

dispositivo na execução retrata a autonomia e a liberdade das partes quanto ao processo, o 

procedimento e o seu objeto, devendo ser lembrado do modelo cooperativo do processo 

inaugurado pelo Código de Processo Civil de 2015 e também que essa autonomia da vontade 

encontra ambiente mais favorável na execução.418 E ainda, também deve ser ponderado que o 

recurso é um ato voluntário da parte, logo, aquele que celebrou negócio processual dispondo 

sobre a tutela recursal o fez por livre vontade, modulando os seus deveres, poderes e faculdades, 

nos termos do que prega o art. 190 do CPC/2015.419 Na verdade, seria possível afirmar que a 

voluntariedade recursal seria uma das manifestações do princípio dispositivo em sede recursal. 

Chegando ao campo mais importante, o dos direitos fundamentais, através de uma 

leitura rápida da questão seria possível pensar em uma violação ao direito fundamental ao duplo 

grau de jurisdição, ao devido processo legal e até mesmo à segurança jurídica. Contudo, deve 

ser lembrado que não há direito fundamental absoluto que não possa sofrer certas restrições 

diante de uma colisão com outros direitos fundamentais.420 

Neste sentido, deve prevalecer a autonomia da vontade, o direito fundamental à 

liberdade, à tutela efetiva e à razoável duração do processo, em aparente conflito com os direitos 

fundamentais do duplo grau de jurisdição, do devido processo legal e da segurança jurídica. É 

importante ressalvar que a análise dos direitos fundamentais envolvidos é uma tarefa que exige 

grande cuidado e qualificação teórica, diante do amplo suporte fático dos direitos fundamentais 

e da diversidade de direitos verificados na doutrina.421 

                                                 
415 Ibidem, op. cit., nota 49. 
416 Ibid. 
417 MINATTI, Alexandre. Defesa do executado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 40. 
418 CABRAL, op. cit. 241.  
419 Alexandre Câmara afirma que: (...) têm as partes, então, autorização da lei para dispor sobre suas próprias 

posições processuais, não podendo o negócio alcançar as posições processuais do juiz. Assim, por exemplo, é 

lícito celebrar negócio processual que retire das partes a faculdade de recorrer (pacto de não recorrer)”. CÂMARA, 

op. cit., 2017, p. 122. 
420 CABRAL; DIDIER JR., op. cit., p. 193-228. 
421 Conforme refere Antônio do Passo Cabral: “À evidência, nem sempre pode ser tão simples identificar apenas 

uma garantia fundamental que seja potencialmente afetada pela convenção. Os acordos para simplificação de 

formalidades, p. ex., além de tocarem o devido processo legal, também podem levar a uma tramitação do processo 

em tempo razoável; um acordo probatório para a produção de prova em uma determinada localidade (mas fora da 
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Um critério possível para viabilizar a correta solução diante do aparente conflito entre 

direitos fundamentais é a aplicação do postulado normativo da proporcionalidade em seus três 

níveis, adotando um caminho seguro na solução da questão, são eles: a adequação, a 

necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito.422 

Neste primeiro nível, a adequação está representada pelo fato do negócio jurídico 

processual se relevar um meio adequado para regular situações processuais e realizar a cláusula 

geral de negociação processual atípica onde se insere a renúncia ao duplo grau de jurisdição 

feita em acordo bilateral entre as partes. Assim, poderá ser limitado o duplo grau de jurisdição 

diante da permissão contida no art. 190 do CPC/2015.423  

Avançando para o segundo nível, a necessidade se traduz no fato de o negócio jurídico 

processual é um meio necessário para atingir o fim desejado, ou seja, a unicidade de instância, 

de forma que não há meio alternativo a ser realizado que garanta a não utilização da instância 

recursal no âmbito do poder judiciário previamente. Logo, somente mediante o negócio jurídico 

processual atípico as partes teriam a justa expectativa e a segurança jurídica de utilização de 

uma única instância, sob pena de um contratante depender da boa-fé e posterior vontade do 

outro para que a renúncia do direito de recorrer fosse realizada.424 

Por último, na proporcionalidade em sentido estrito o que se questiona são as 

vantagens proporcionadas pela validade dessa convenção processual e o acordo de única 

instância, bem como se este supera as desvantagens que seriam geradas pelo seu afastamento. 

Sobre a proporcionalidade em sentido estrito, Humberto Ávila comenta que:  

 

O exame da proporcionalidade em sentido estrito exige a comparação entre a 

importância da realização do fim e a intensidade da restrição aos direitos 

fundamentais. A pergunta que deve ser formulada é a seguinte: O grau de importância 

da promoção do fim justifica o grau de restrição causada aos direitos fundamentais? 

Ou, de outro modo: As vantagens causadas pela promoção do fim são proporcionais 

às desvantagens causadas pela adoção do meio? A valia da promoção do fim 

corresponde à desvalia da restrição causada?425 
 

                                                 
sede do juízo) pode falar em nome da efetividade do processo e de sua duração razoável, ainda que potencialmente 

possa ferir o princípio da ampla defesa. A dificuldade de precisar qual ou quais os direitos fundamentais envolvidos 

decorre, de um lado, do amplo suporte fático dos direitos fundamentais, que se estruturam para que possam 

abranger o maior número de situações jurídicas dignas de proteção. Por outro lado, é também fruto de um déficit 

analítico na literatura do direito processual, que constantemente mistura o conteúdo de diversas garantias 

fundamentais, sem atentar para a precisão conceitual.” (CABRAL, Antônio do Passo, op.  cit., 2016, p. 332).  
422 ÁVILA, Humberto Bergmann. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 17. ed. 

São Paulo: Malheiros, 2016, p. 177-178  
423 Ibid. 
424 Ibid. 
425 Ibid. 
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Dito isso, considerando o que foi exposto, é possível observar que o postulado 

normativo da proporcionalidade se apresenta como uma excelente ferramenta para verificar a 

preponderância do direito fundamental adequado ao caso concreto. Assim, é possível auferir 

que as vantagens da aceitação do negócio jurídico processual atípico de renúncia ao direito de 

correr tem por base a valorização da autonomia privada, o direito fundamental à liberdade, na 

busca de atribuir maior efetividade a tutela jurisdicional, bem como na razoável duração do 

processo e na redução do custo desse. O devido processo legal não será afetado em seu núcleo 

essencial, mas será realizado de forma adequada e compatível com o que foi convencionado 

entre as partes, de forma que o duplo grau de jurisdição poderá sofrer disposição, diante da sua 

voluntariedade, não havendo proibição quando ao seu não exercício. Por fim, a segurança 

jurídica não será afetada, já que as partes conhecem previamente os termos do contrato, pelo 

contrário, será atendida a segurança jurídica ao dar efetividade à convenção processual de 

renúncia de instância.  

 

 

3.2.7. Negócios jurídicos acerca do poder geral de efetivação do julgador e sobre os meios 

executivos 

 

O art. 139, inciso IV, do CPC/2015426 trás o poder geral de efetivação do julgador, 

dispondo que será possível ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, 

mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, 

inclusive nas ações que tenham por objeto uma prestação pecuniária. Da mesma forma o art. 

536, §1º, do CPC/2015427 dispõe que no cumprimento de sentença que reconheça a obrigação 

de fazer ou não fazer o juiz poderá determinar medidas necessárias à satisfação do direito do 

exequente, estabelecendo no parágrafo primeiro um rol exemplificativo de medidas que podem 

ser adotadas. Assim, questiona-se: Seria possível que as partes, por convenção processual 

atípica venham a restringir o poder executivo do órgão julgador consagrado pelos arts. 139, 

inciso IV e 536, §1º, ambos do CPC/2015? 

Fato é que as partes não podem por convenção impedir que o juiz sancione os atos 

ilícitos processuais relacionados ao descumprimento de decisões judiciais e ao embaraço da 

atividade executiva (arts. 77, IV e 774, ambos do CPC/2015428). Já que tal convenção na 

                                                 
426 BRASIL, op. cit., nota 49. 
427 Ibid.  
428 Ibid. 
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verdade significaria a permissão para que as ambas venham a praticar ilícitos no decorrer do 

processo, o que certamente é inadmissível.429  

Desse modo, não podem as partes ultrapassar a figura do Estado juiz representado pela 

figura do juiz e fixar que o juiz não utilizará alguns meios de coerção para pressionar o litigante 

inadimplente a cumprir uma decisão (não podem, por exemplo, limitar o valor das astreintes e 

também não podem impedir ou limitar a aplicação de multas decorrentes da litigância de má 

fé). Especialmente no que diz respeito à sanção de multa é preciso ter em mente que essa muitas 

das vezes não diz respeito apenas as prerrogativas do Estado juiz para concretizar a efetividade 

necessária as suas decisões, evitando que o poder judiciário e a autoridade estatal fiquem 

desacreditados, mas também certas espécies de multas podem ser impostas de ofício pelo juiz, 

onde algumas revertem-se em favor do Estado ou União (art. 96 do CPC/2015430).431  

Em que pese as partes não poderem convencionar a respeito do poder de juiz de fixar 

multa, será permitido a elas convencionar que não se execute o valor apurado pela multa 

pecuniária ou até mesmo que renunciem convencionalmente a sua cobrança, desde que se esteja 

diante de uma hipótese em que o valor do multa pecuniária se reverta a favor da parte 

contrária.432-433 

Além disso, também é permitido que as partes convencionem acerca da proibição da 

tomada de algumas medidas executivas, isso, porque, se a execução segue o interesse do credor, 

por óbvio ele mesmo pode, de forma voluntária, estabelecer os limites dela desde que de comum 

acordo com o devedor, respeitando os requisitos de validade e eficácia dos negócios processuais 

atípicos434. A título de exemplo seria possível que as partes convencionassem que não haveria 

a medida executiva de suspensão das atividades empresariais, medida executiva atípica.  

Essa possibilidade se fundamenta diante de três hipóteses de limitações voluntárias à 

atividade executiva que sempre existiram no ordenamento jurídico brasileiro, são elas: a) o 

                                                 
429 Enunciado 6 do Fórum Permanente de Processualistas Civil: “O negócio jurídico processual não pode afastar 

os deveres inerentes à boa-fé e à cooperação”. Disponível em: <http://institutodc.com.br/wp-

content/uploads/2017/06/FPPC-Carta-de-Florianopolis.pdf>. Acesso em: 26 jun. 2018. 
430 BRASIL, op. cit., nota 49. 
431 CABRAL; DIDIER JR., op. cit., p. 193-228. 
432 CARVALHO, op. cit., p.869. 
433A mesma conclusão não pode ser estendida a qualquer meio de coerção, pois alguns destes dependem de 

provocação da parte interessada (e, portanto, de sua vontade), como é o caso do protesto de sentença (art. 517 do 

CPC/2015), da inserção do nome do devedor em cadastros de inadimplentes (art. 782, §3º, do CPC/2015) e a prisão 

civil na execução de alimentos (art. 528, caput, do CPC/2015). Nesses casos, é possível convencionar sobre os 

meios de coerção, mesmo que sejam utilizados para fazer respeitar ou cumprir as decisões judiciais. Porém não se 

pode admitir que as partes, por convenção, prevejam a prisão civil como meio de coerção fora das hipóteses legais 

e constitucionais, por se tratar de mecanismo excessivo para a obtenção do resultado pretendido.  
434 SCHERF apud DIDIER JR., op. cit., p. 193-228. 
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pacto de impenhorabilidade, situação em que as partes limitam voluntariamente a execução 

excluindo certo bem da atividade executiva; b) a prisão civil na execução de alimentos, sendo 

ela uma medida de coerção típica e que depende do requerimento do exequente (art. 528, caput 

do CPC/2015435), ou seja, cabe ao exequente decidir se ele vai se valer desse meio mais violento 

ou se vai optar por um modelo de execução geral da expropriação de bens (penhora – alienação 

judicial). Assim, pondera-se que se tais limitações sempre foram admitidas, esse efeito poderia 

sim ser obtido através do negócio processual atípico cuja permissão tem previsão legal.436 

Soma-se ao fundamento apresentado a responsabilidade do exequente pela execução 

que for considerada injusta (art. 776 do CPC/2015), o que caracteriza uma vantagem ao 

executado e também uma forma de proporcionar a segurança jurídica.437 

Dito isso, se é possível que a limitação voluntária da atividade executiva, também é 

possível que as partes por convenção processual aceitem o uso de medidas atípicas como 

técnica principal destinada a promover a efetivação da decisão judicial ou de determinadas 

medidas atípicas, pactuadas entre as partes e expressas na convenção, que se transformariam 

em medidas típicas de origem negocial. Assim, quanto ao último caso, é possível observar uma 

cooperação entre as partes e o Estado juiz, a partir do momento em que haverá uma combinação 

entre as cláusulas gerais executivas (arts. 139, inciso IV, 297 e 536, §1º, todos do CPC/2015438) 

e a cláusula geral de negociação do art. 190 do CPC/2015439 prestigiando a autonomia da 

vontade, a liberdade das partes, a efetividade da tutela jurisdicional e também a segurança 

jurídica.  

O processo desse ponto de vista se tornará muito mais célere a partir do momento em 

que as partes já convencionaram acerca de quais medidas executivas podem ser praticadas, 

prestigiando os princípios trazidos pelo Código de Processo Civil de 2015.  

Assim, após feita essa análise e com o objetivo de dar destaque ao tema das medidas 

executivas atípicas convencionada entre as partes merecem atenção dois julgados que esbarram 

no tema, o primeiro trata do negócio processual atípico viabilizando medidas constritivas 

antecipadas e facilitadas diante de eventual inadimplemento do credor e o segundo trata de 

negócio processual atípico viabilizando a retenção de passaporte e carteira de motorista como 

medida executiva.  

                                                 
435 BRASIL, op. cit., nota 49. 
436 CABRAL; DIDIER JR., op. cit., p. 193-228. 
437 Ibid. 
438 BRASIL, op. cit., nota 49. 
439 Ibid. 
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No primeiro julgado paradigma, o Tribunal de Justiça de São Paulo440 entendeu em 

julgamento proferido no ano de 2018 ser plenamente cabível o negócio processual atípico para 

prever medidas constritivas contra o devedor, afastando a decisão proferida em primeira 

instância que havia julgado pela inconstitucionalidade do art. 190 do CPC/2015441. O 

fundamento utilizado no caso concreto foi que de fato o Código de Processo Civil de 2015 

possibilitou às partes celebrarem negócios processuais, amoldando as normas processuais de 

acordo com os seus interesses, tendo sido o negócio celebrado entre partes plenamente capazes, 

sem nenhum motivo de vício, irregularidade ou invalidade. 

No caso concreto foi celebrado um negócio processual atípico entre credor e devedor 

em que o credor anuiu em receber a dívida de forma parcelada e sem atualização, enquanto que 

os devedores acordaram com a efetivação, no caso de inadimplência, de atos processuais de 

constrição antecipados e facilitados diante de eventual descumprimento. Assim, tendo ocorrido 

o inadimplemento, o credor veio a executar a constrição acordada e os devedores alegaram que 

haviam assinado o instrumento de convenção sem orientação jurídica, no entanto, a tese não foi 

aceita, tendo em vista que restava ausente qualquer comprovação da ocorrência de vício de 

consentimento, dolo, erro, fraude ou coação que pudesse vir a possibilitar a declaração de 

nulidade do processo, estando a convenção compatível com os princípios e garantias 

constitucionais. Ponderou-se que o fato de que a execução deve ser feita no interesse do credor 

(art. 797, CPC/2015442), que já vem sofrendo prejuízos em razão do inequívoco inadimplemento 

dos devedores, logo, a convenção contribuiria de maneira mais célere para a efetividade do 

processo executivo, cuja finalidade é a expropriação de bens do devedor para a satisfação 

integral do crédito perseguido.  

 O referido negócio processual atípico fez a previsão do arresto sobre os direitos 

aquisitivos derivados da alienação fiduciária que o fiador possuía sobre determinado imóvel, a 

constrição sobre recebíveis de cartões de crédito no percentual de 15% até a satisfação do 

crédito e arresto online sobre 15% do montante que eventualmente for encontrado nas contas 

correntes e aplicações financeira de titularidade dos executados, percentual adotado para não 

inviabilizar as atividades dos devedores. Não foi provado no caso concreto que a constrição no 

                                                 
440 BRASIL. 37ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Agravo de Instrumento nº 

2002087-65.2018.8.26.0000. Relator: Desembargador Sérgio Gomes. Disponível em: <https://tj-

sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/568563183/20020876520188260000-sp-2002087-6520188260000>. 

Acesso em: 24 jan. 2019. 
441 BRASIL, op. cit., nota 49. 
442 Ibidem. 
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percentual de 15% prejudicaria a continuidade das atividades da empresa, no entanto, ressaltou-

se que pode sofrer revisão caso efetivamente demonstrada a necessidade.  

Quanto ao segundo julgado exemplificativo, antes de adentrar ao mérito da questão é 

preciso relembrar que o princípio da liberdade de locomoção está intimamente ligado ao direito 

à liberdade e também consiste em um direito fundamental de primeira dimensão o qual tem 

como função impedir a arbitrariedade do Estado contra o direito que o homem tem de ingressar, 

sair, permanecer ou se locomover dentro do território. Esse direito está previsto no art. 5º, inciso 

XV da Constituição Federal443, informando que é livre a locomoção no território nacional nos 

tempos de paz, ou seja, todas as pessoas aqui podem entrar, permanecer ou sair.  

Dito isso, pergunta-se: Seria possível que um negócio processual atípico celebrado 

entre credor e devedor estabelecesse como uma das medidas coercitivas cabíveis em sede 

execução a retenção do passaporte e da carteira de motorista desse devedor? 

José Miguel Garcia Medina444, ao tratar das razões para a adoção de um modelo de 

atipicidade das medidas executivas, pondera que:  

 

O modelo baseado na tipicidade das medidas executivas tende a alcançar resultados 

satisfatórios na medida em que as situações de direito material e os problemas que 

emergem da sociedade sejam parecidos. Nesses casos, é até mesmo conveniente a 

previsão de medidas similares para os casos em que problemas parecidos se 

reproduzem, a fim de que se observe em relação àqueles que estejam em uma mesma 

situação de direito material um procedimento também similar. Quando, porém, o 

modelo típico de medidas executivas mostra-se insuficiente, diante de pormenores do 

caso, o sistema típico acaba tornando-se ineficiente, faz-se necessário realizar-se um 

ajuste tendente a especificar o procedimento, ajustando-o ao problema a ser resolvido. 

Para tanto, é de todo conveniente que o sistema preveja um modelo atípico ou flexível 

de medidas executivas.  
 

Bom, antes de responder a questão é preciso analisar a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça445 em caso muito semelhante, o qual foi apresentado ao juízo de primeira 

instância em sede de execução pelo exequente requerimento de suspensão do passaporte e da 

carteira nacional de habilitação, tendo como fundamento o art. 139, inciso IV, do CPC/2015446 

e que foi deferido pelo juízo de primeira instância.  

Decidiu-se no caso concreto que o referido dispositivo de fato faz uma homenagem ao 

princípio do resultado na execução, já que a adoção de medidas indutivas, coercitivas, 

                                                 
443 Ibidem, op. cit., nota 24. 
444 MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2. ed. São Paulo: RT, 2016, p. 1.071. 
445BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. RHC nº 97.876/SP. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Disponível 

em: <http://www.stj.jus.br/static_files/STJ/Midias/arquivos/Noticias/RHC%2097.876.pdf>. Acesso em: 1 maio. 

2019. 
446 Idem, op. cit., nota 49. 
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mandamentais ou sub-rogatórias, são um instrumento importante para viabilizar a satisfação da 

obrigação exequenda. E ainda, ressaltou-se que o mérito da inovação e que as regras modernas 

de processo instituídas pelo Código de Processo Civil de 2015 de fato preocupam-se em dar 

efetividade a tutela jurisdicional, mas essas novas diretrizes não devem em nenhuma 

circunstância se dissociar dos preceitos constitucionais. 

Assim, verificou-se que a suspensão do passaporte447 do executado seria uma medida 

coercitiva ilegal e arbitrária, tendo em vista que atinge diretamente o direito fundamental de ir 

e vir de forma desproporcional e não razoável, inclusive, seria excepcional essa medida atípica, 

devendo-se primeiro tentar as típicas para o adimplemento da obrigação. Fato é que a liberdade 

de locomoção deve ser plena e enquanto medida executiva atípica não dispensa a demonstração 

de sua absoluta necessidade e utilidade, sob pena de atingir de forma indevida o direito 

fundamental constitucional (art. 5º, incisos XV e LIV da Constituição Federal de 1988448). 

Quanto à apreensão da carteira nacional de habilitação do executado, a jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que tal suspensão não configura violação ou 

ameaça ao direito de ir e vir do titular, isso porque com a decretação da medida, segue o detentor 

da habilitação com capacidade de ir e vir, para todo e qualquer lugar, desde que não o faça 

como condutor de veículo.  

Feita as considerações expostas, foi possível auferir que o segundo julgado não deixou 

de prestigiar as medidas executivas atípicas em sede de execução, pelo contrário, permitiu a 

medida executiva atípica de apreensão da carteira nacional de habilitação, contudo, destacou 

que, embora sejam aceitas medidas executivas atípicas, tais medidas não serão válidas e 

legítimas quando confrontarem de forma direta com os direitos fundamentais do indivíduo 

trazidos e assegurados pela Constituição Federal. 

Dito isso, respondendo a questão feita no início do presente tópico, seria sim possível 

que as partes celebrassem negócio processual atípico de forma bilateral em sede de execução 

fixando medida executiva atípica de retenção de carteira de motorista do devedor, ao contrário, 

não caberia a retenção do passaporte por violação ao direito constitucional de liberdade de 

locomoção pela conforme foi visto. 

 

 

                                                 
447 Em sentido diverso: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. HC nº 478.963/RS. Relator: Ministro Francisco 

Falcão. Disponível em: < https://www.conjur.com.br/dl/voto-falcao-apreensao-passaporte.pdf> Acesso em: 24 jul. 

2019.  
448 Idem, op. cit., nota 24. 

https://www.conjur.com.br/dl/voto-falcao-apreensao-passaporte.pdf
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CONCLUSÃO 

 

Ao final do exposto, é possível apresentar as seguintes conclusões, sem prejuízo de 

outras ilações já expostas ao longo do texto.  

Após apresentada a contextualização acerca do modelo processual adotado no Brasil, 

foi possível concluir que em um primeiro momento foi adotado o modelo publicista de processo 

civil, encampado pelos Código de Processo Civil de 1939 e de 1973, cujas características eram 

responsáveis por conferir um papel ativo ao juiz com relação ao desenvolvimento e ao controle 

do processo, de forma que a autonomia das partes para convenções processuais era bastante 

limitada. Em verdade, o Código de Processo Civil de 1973 estabeleceu um reduzido número de 

convenções processuais típicas, sendo cabíveis somente essas hipóteses de convenções 

processuais, consolidando-se o entendimento de que o legislador teria se omitido 

propositalmente quanto a possibilidade de celebração de negócios processuais atípicos, 

concluindo a doutrina pela impossibilidade diante da ausência de prévia autorização e 

regulamentação.  

Foi com o advento do Código de Processo Civil de 2015 que foi instaurado um modelo 

de processo cooperativo que teve como base o princípio da adequação, conhecido também 

como exercício do poder de autorregramento ou como flexibilização procedimental voluntária, 

ampliando os limites da autonomia privada na regulamentação do processo a fim de que as 

partes cooperem com o ajuste do procedimento ao caso concreto. Surgiram novas hipóteses de 

negócios processuais típicos que concederam maior poder as partes e reforçaram a autonomia 

que tinha sido perdida com o modelo publicista e ainda, o legislador autorizou a elaboração de 

convenções processuais atípicas, através do art. 190 do CPC/2015, verdadeira cláusula geral da 

atipicidade, dando a possibilidade de adequação do procedimento a vontade das partes com o 

objetivo de se buscar uma tutela jurisdicional mais eficiente.  

Para a validade do negócio jurídico processual atípico, devem ser observados os 

seguintes requisitos: manifestação livre e de boa-fé; agente capaz e legitimado; objeto lícito, 

possível e determinado e forma livre ou não prevista em lei. Assim, ausente um desses 

requisitos o negócio processual poderá ser invalidado. O objeto da negociação processual é o 

ponto mais sensível porque como visto afeta diretamente a sua validade, assim, as partes devem 

ter em mente que os poderes-deveres do juiz não podem ser objeto do acordo feito entre elas, 

somente podem negociar acerca das mudanças no procedimento, adequando-o a causa ou em 

relação aos ônus, faculdades e deveres processuais que lhe são inerentes. 
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Os negócios jurídicos processuais são tão relevantes que permitem que a homologação 

pelo juiz seja excepcional, sendo necessária apenas em casos em que houver regra específica 

neste sentido, assim, o princípio do autorregramento se torna capaz de produzir de imediato a 

constituição, modificação ou a extinção de direitos processuais. Somente caberá ao juiz 

controlar a validade do negócio celebrado, de ofício ou a requerimento de uma das partes, 

através de uma análise dos requisitos formais exigidos de forma geral para a validade do 

negócio jurídico, assim, ausentes esses requisitos o juiz poderá se recusar a aplicação do 

negócio, anulando, nos casos em que houver nulidade, inserção abusiva em contrato de adesão 

ou manifesta situação de vulnerabilidade ou ainda se presentes vícios sociais e do 

consentimento em caso de negócio simulado.  

Fica claro que o objetivo é solidificar a premissa de que o autorregramento da vontade 

das partes no processo é um direito, no entanto, não pode ser exercido de forma abusiva. Assim, 

quanto ao controle judicial a verdade é que na maioria dos casos caberá ao juiz uma análise do 

caso concreto, indo além dos requisitos gerais de validade do negócio para que através da 

interpretação do negócio verifique a presença das hipóteses previstas no parágrafo único do art. 

190 do CPC/2015.  

Da análise feita até aqui, não restaram dúvidas de que a execução é um ambiente 

propício para o exercício da liberdade negocial prevista no art. 190 do CPC/2015, isso porque 

a atividade executiva é permeada pela autonomia das partes com base no princípio dispositivo 

e no princípio do debate. Na execução têm-se uma variedade de atos processuais que levam a 

oferta de bens, concorrência pública nos leilões, dentre outras hipóteses, atraindo um viés muito 

mais privatista indicando a prevalência dos interesses privados sobre os interesses públicos o 

que se coaduna a favor da permissibilidade da vontade das partes para convencionar acerca das 

formas e dos atos de execução. 

Cumpre-se destacar que deverá haver cognição pelo julgador na execução e a 

admissibilidade de tais negócios processuais na execução reforça o argumento de conhecimento 

a ser realizado pelo julgador no processo executivo. Tais negócios celebrados em sede de 

execução elevam o modelo cooperativo de processo e não ofendem as normas impositivas, o 

interesse público e os valores defendidos pelas normas cogentes, atribuindo eficácia a diversos 

direitos fundamentais das partes.  

De fato, haverá́ possibilidade de criação de títulos executivos extrajudiciais por 

negócios jurídicos processuais atípicos, além dos casos previstos legalmente ou ainda 

dispensando os requisitos formais exigidos. Também haverá a possibilidade de celebração de 

negócios processuais que dispensem a impenhorabilidade legalmente prevista, isso porque a 
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autonomia privada e o princípio dispositivo no processo de execução autorizam a pensar na 

existência da disponibilidade em matéria de impenhorabilidade legal, com as ressalvas feitas 

quanto a posição de jurisprudência dentre as espécies de bens impenhoráveis.  

Da mesma forma haverá a possibilidade de celebração do pactum non exequendo, de 

convenções atípicas sobre as formas de comunicação processual, para a adoção de 

procedimentos especiais executivos, para impor restrições ao direito fundamental ao duplo grau 

de jurisdição por negócio processual atípico e ainda configura-se plenamente admissível as 

medidas atípicas executivas.  

Fato é que diante de tudo o que foi exposto ao longo de presente trabalho, é possível  

concluir que o negócio processual talvez seja a maior e mais benéfica inovação trazida pelo 

Código de Processo Civil de 2015 ao ordenamento jurídico, tendo em vista que possibilita às 

partes a discussão das regras do jogo de forma democrática, preservando o direito material 

objeto do litígio, viabilizando a cooperação e a ponderação de interesses de forma que se atinja 

o máximo aproveitamento do processo e se garanta a satisfação da tutela jurisdicional de forma 

plena e efetiva, sobretudo, dentro de um prazo razoável. Além disso, a mudança trazida em 

matéria processual civil repercute de certa forma em outros ramos do direito, inclusive, no 

direito civil pela área contratual já que possibilita que no momento da formação da relação 

negocial a previsão de normas menos gravosas e mais eficazes para solucionar eventuais 

inadimplementos e interesses antagônicos. 

Por derradeiro, feitas estas conclusões, reconhece-se a inesgotabilidade e a 

necessidade de permanente e constante aprofundamento da temática da negociação processual, 

sobretudo, quanto aos negócios processuais atípicos diante da cláusula geral trazida pelo 

legislador. É preciso buscar a valorização e a retomada do papel das partes no processo civil 

para se compreender o tema, já que dada a intensidade da matéria, o problema e as hipóteses 

permanecem abertas aos possíveis e diferenciados critérios interpretativos que venham a ser 

adotados. De fato, a prática negocial e o desenvolvimento de jurisprudência poderão apresentar 

outros limites e possibilidades para a negociação processual acerca da atividade executiva.  

Certamente o tema é quente e relativamente novo, de modo que ainda despertará 

dúvidas e inquietações. O importante é termos em mente que ao lado da preservação da 

dignidade do devedor também deve ser preservada a efetividade da execução e o respeito à 

autonomia da vontade das partes, ou seja, tais valores não podem ser ignorados e 

desconsiderados pelo ordenamento jurídico. 
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