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RESUMO

SOUZA, Tagie Assenheimer de. Posições jurídicas dos sujeitos parciais no processo civil: 
análise sob a ótica da correlatividade. 2020. 129 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de 
Direito do Largo São Francisco, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020.

O presente trabalho objetivou rever as principais teorias a respeito da natureza jurídica 
do processo, cuja análise sistemática e aprofundada é relevante para extrair elementos e 
conceitos fundamentais à teoria geral do processo e ao estudo do processo. Identificaram-
se as teorias da relação e da situação jurídica como principais concepções divergentes na 
medida em que a primeira pressupõe e a segunda exclui a existência de vínculos jurídicos 
entre os sujeitos processuais. Verificou-se, ainda, como principal ponto de aproximação 
entre a maioria dos adeptos de tais concepções a apreensão de que o ônus, como posição não 
relacional, é posição preponderante das partes no processo, notadamente no iter. A partir 
daí, e dos influxos que as teorias sobre a natureza jurídica da ação conferem às concepções 
de processo, realizou-se incursão acerca dos conteúdos atribuídos às diversas modalidades 
e classificações das posições dos sujeitos, com especial enfoque nos sujeitos parciais e na 
posição de ônus, determinante ao viés de liberdade da conduta dos sujeitos e afeito à posição 
de poder. Em seguida, transportou-se a síntese crítica dessas concepções de posições ao 
conteúdo do processo; à sua dinâmica para além do campo apenas eficacial; e às teorias 
conflitantes concernentes às teorias da natureza do processo. Avaliou-se a necessidade de 
articulação atualizada dos conceitos de relação e situação jurídicas entre a teoria geral do 
direito e à teoria geral do processo. Com base nessas premissas, constatou-se que a teoria 
da relação jurídica e, portanto, de posições em vínculos jurídicos entre sujeitos em relação 
é a mais apta a explicar satisfatoriamente o processo em seu mecanismo concatenado e 
vinculado na dinâmica das posições jurídicas a partir das quais se entrelaçam e projetam as 
condutas dos sujeitos. Ainda, verificou-se inafastável conteúdo correlacional entre as partes, 
e entre estas e o juiz, na posição denominada de ônus (ou, mais propriamente, poder-ônus), 
relevante para a compreensão do processo como de relação jurídica. E que a apreensão do 
poder-ônus como posição correlacional é premissa sem a qual não é coerente entender o 
processo como relação jurídica, em especial quanto ao seu iter. Por fim, consignou-se a 
supremacia dessas conclusões em comparação às demais teorias de processo, pois fornece 
elementos mais completos, integradores e dinâmicos ao fenômeno processual, bem como 
concede estrutura objetiva de absorção (e controle de efetivação) das garantias processuais e 
demais normas ordenadoras e legitimadoras do processo.

Palavras-chave: Processo civil; natureza jurídica do processo; posições jurídicas; partes; 
relação jurídica.



ABSTRACT

SOUZA, Tagie Assenheimer de. Parties’ legal positions in civil procedure: analysis under 
the aspect of correlativity. 2020. 129 p. Dissertation (Master’s Degree) – Faculty of Law, 
University of São Paulo, São Paulo, 2020.

This research aimed to review the main theories regarding the legal nature of judicial 
procedure, whose systematic and thorough analysis is relevant to extract elements and 
concepts fundamental to the general theory and study of the civil procedure. Legal relation 
and legal situation theories have been identified as the main divergent conceptions insofar as 
the former foresees, and the latter excludes, the existence of legal bound between procedural 
subjects. It was also observed as the main approximation point among most of the adherents 
of such conceptions, the apprehension that the onus, as non-legal relation position, is 
preponderant position of the parties in the judicial procedure, notably in the iter. From then 
on, and from the influences that the theories about a lawsuit’s legal nature attach to the 
conceptions of judicial procedure, an incursion was made about the contents attributed to the 
different types and classifications of the subjects’ positions, with special focus on the parties 
and the position of onus, which is determining to the bias of parties’ liberty of conduct and 
related to the positions of power. Then, the critical synthesis of these conceptions of legal 
positions was conveyed to the content of the procedural; its dynamics beyond just the legal 
effects; and the conflicting theories about the nature of the procedural. The relevance for 
updated articulation of the concepts of legal relation and situation between the general theory 
of law and the general theory of civil process was evaluated. Based on these premises, it was 
found that the theory of legal relation, and therefore of positions in legal bounds between 
subjects in relation, is better to explain satisfactorily the legal procedure in its concatenated 
and bound dynamics of legal positions mechanism, from which the conduct of the subjects 
intertwine and project. Moreover, there was an undeniable correlational content between the 
parties, and between them and the judge, in the position known as position of onus (or, more 
specifically, power-onus), relevant to the understanding of the procedural as a legal relation. 
And that the apprehension of power-onus as a correlational position is a premise without 
which it is not coherent to defend the procedural as a legal relationship nature, especially 
as to its iter. Finally, the advantage of these conclusions was determined when compared 
to the other procedural theories, as it provides more complete, integrating and dynamic 
elements to the procedural mechanisms, as well as the objective elements of absorption (and 
of effectiveness) of procedural safeguards and other ordering and legitimizing norms of the 
procedural.

Keywords: Civil procedural; legal nature of the judicial procedural; legal positions; parties; 
legal relation.
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INTRODUÇÃO

A natureza jurídica do processo é tema acerca do qual se mantém notável dissenso 

na teoria processual, sobretudo no processo civil.

Ao seu destaque do processo como (ou geradora de) relação jurídica, por Oskar 

von Bülow, atribui-se o marco para sistematização do direito processual como teoria, ou da 

fase metodológica de sua autonomia. 

Por outro lado, questiona-se se, tendo tal função (de autonomia da ciência 

processual) se consolidado,1 tratar o processo como relação ainda é adequado. Para os críticos 

da teoria da relação, seria mais satisfatório ao fenômeno processual abordar o estudo do 

processo sem perquirir ou buscar encontrar vínculos ou correlação, dos sujeitos, em relação 

jurídica.

Nesse sentido, a análise dos principais teóricos que abordaram o tema da natureza 

jurídica do processo, notadamente a partir de Bülow até os correntes dias, será o objeto 

da presente pesquisa. A investigação buscará expor de modo sistematizado os pontos de 

encontro e distanciamento das mais divulgadas teorias a fim investigar aquela de modo mais 

coerente serve aos objetivos de ordenar os conceitos de maior amplitude e propagação ao 

estudo do processo. 

A importância teórica desses conceitos foi delimitada por Cândido Rangel 

Dinamarco ao destacar a relevância da teoria geral do processo como “poder de síntese 

indutiva do significado e diretrizes do direito processual como um sistema de institutos, 

princípios e normas”.2 Não obstante, para se evitar descolamento da realidade aos quais 

esses conceitos se prestam, alerta da necessidade de se “coordenar generalizações indutivas 

com particularizações dedutivas”.3 

Por essa razão, a presente pesquisa, ainda que pautada essencialmente pelo método 

indutivo, apto a maior generalização, não deixará de, mesmo que de modo diluído, articular 

1 Nesse sentido, Cândido Rangel Dinamarco compreendeu que a fase metodológica da autonomia 
do processo como ciência já havia alcançado maturidade suficiente (na apreensão de seus institutos 
fundamentais). Em suas palavras: “O que conceitualmente sabemos dos institutos fundamentais deste 
ramo jurídico já constitui suporte suficiente para o que queremos, o que seja, para a construção de um 
sistema jurídico processual apto a conduzir aos resultados práticos desejados. Assoma, nesse contexto, o 
chamado aspecto ético do processo, a sua conotação deontológica” (A instrumentalidade do processo. 15. 
ed. rev. e atual. São Paulo: RT, 2013. p. 23).

2 Idem, p. 67-68.
3 Idem, p. 68.
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tal análise (da natureza jurídica do processo) com hipóteses afeitas ao sistema processual 

vigente no ordenamento nacional. 

Pontue-se, nesse sentido, que o estudo restará circunspecto ao processo civil, 

voltando-se à teoria afeita às especificidades desse ramo ou setor.4 Do mesmo modo, alerta-se 

que a presente pesquisa não estará adstrita ao enfoque concentrado no nível de generalidade 

e abstração dos conceitos fundamentais5 afinados a uma teoria propriamente geral nos 

termos destacados por Fredie Didier Jr.,6 ou seja, na teorização desafetada da abordagem 

no contexto axiólogico e normativo,7 cuja abordagem é destinada à dogmática – i.e., ao 

direito processual (sem se olvidar que tal enfrentamento se realiza a partir dos conceitos da 

teoria geral do processo).8 Assim, essa pesquisa articulará, necessariamente, a sistematização 

desses conceitos com conteúdo e estrutura normativos, notadamente os pátrios.

4 Nesse sentido, adere-se às ponderações de Heitor Vitor Mendonça Sica ao ponderar que o estudo da 
teoria deve ater-se ao processo civil, sob pena de um excessivo alargamento de conceitos (aptos a abarcar 
discrepantes objetos, como o processo penal), ou, ainda, um provável esvaziamento do conteúdo e 
utilidade dos institutos que categoriza (Velhos e novos institutos fundamentais do direito processual civil. 
In: ZUFELATO, Camilo; YARSHELL, Flávio Luiz (org.). 40 anos da teoria geral do processo no Brasil. 
São Paulo: Malheiros, 2013. v. 1). Em sentido similar quanto à maior utilidade da teoria voltada ao 
processo civil: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; e MITIDIERO, Daniel. Novo 
curso de processo civil. São Paulo: RT, 2015. v. 1, p. 21-24. Por fim, quanto à (atualmente esgotada) 
importância histórica (anterior à Constituição Federal de 1988) da aproximação, por meio de teoria geral, 
entre processo civil e processo penal: SICA, Heitor Vitor Mendonça. Perspectivas atuais da “teoria geral 
do processo”. In: CARNEIRO, Athos Gusmão; CALMON FILHO, Petrônio (coord.). Bases científicas 
para um renovado direito processual. São Paulo: Instituto Brasileiro de Direito Processual, 2008. v. 1, 
p.143-167. Note-se, nesse sentido, que Cândido Rangel Dinamarco, primeiramente defensor de haver 
entre o processo civil e penal “mesmas características essenciais relevantes para a tentativa unificadora” 
em teoria geral do processo (A instrumentalidade do processo cit., p. 75), sendo coautor de obra com esta 
abordagem (CINTRA, Antonio Carlos Araújo de; DINAMARCO, Cândido Rangel; GRINOVER, Ada 
Pellegrini. Teoria geral do processo. 31. ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2015) mais recentemente, 
e em coautoria com Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes, lançou obra de teoria geral do processo civil, 
na qual “as atenções se endereçam aos institutos fundamentais integrantes da estrutura do sistema de 
processo civil, com as especificações que lhe são próprias” (Teoria geral do novo processo civil: de acordo 
com a Lei 13.256, de 4.2.2016. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 17).

5 Para Fredie Didier Jr., conceitos lógico-jurídicos, os quais, tendo grau elevado de abstração e generalidade, 
“são imprescindíveis para o desenvolvimento de uma ciência jurídica, que se proponha a fornecer diretrizes 
para uma aplicação racional, coerente e justa do Direito”. Como exemplos, ato jurídico e relação jurídica. 
Distinguem-se, tais, conceitos, dos jurídicos-positivos, extraíveis de determinado momento histórico e 
sistema jurídico (como as concepções de específico crime ou tipo recursa). (Teoria geral do processo, essa 
desconhecida. 3. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 49-62).

  Notadamente os descritos na atual redação do art. 240 do Código de Processo Civil vigente, tais como 
litispendência e constituição do devedor em mora.

6 Conforme mencionado na nota acima, o autor sistematiza a teoria geral no enfoque dos conceitos jurídicos 
fundamentais (ou lógico-jurídicos), como universais e gerais, desafetados de uma determinada realidade 
concreta ou normativa (no que se incluem os princípios), ainda que devam ser constantemente revistos e 
confrontados com a realidade empírica e com a evolução do pensamento filosófico (DIDIER JR., Fredie. 
Teoria geral do processo, essa desconhecida. 3. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 41-72).

7 Não por outra razão, Fredie Didier Jr. apresenta reparos à compreensão de Cândido Rangel Dinamarco 
de teoria geral do processo, especialmente no ponto em que congrega a abordagem principiológica como 
conteúdo da teoria geral (Idem, p. 105-108).

8 Idem, p. 87-90.
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Exposta essa ressalva, tem-se que o trabalho investigará as variações da 

compreensão a respeito de relação e situações (unissubjetivas) jurídicas e sua interlocução 

com a delimitação e articulação das posições processuais dos sujeitos, com destaque para 

os sujeitos parciais, as partes. A partir desses temas, precisamente, que Cândido Rangel 

Dinamarco delimita um dos conteúdos do que entende (ao que nos afinamos) por teoria 

geral do processo (notadamente os institutos – ao lado dos princípios e garantias), isto é, 

“estrutura representada pelo poder a ser exercido, pelas posições das pessoas interessadas 

e pelo modo com que esses complexos de situações jurídicas subjetivas se exteriorizam em 

atos coordenados aos objetivos preestabelecidos”.9

Portanto, o debate a respeito da natureza jurídica do processo, mais do que 

preocupação estritamente acadêmica, atina a eixos centrais da teoria, a partir dos quais são 

abordados e interpretados os mais variados temas processuais. Por essa razão, justifica-se sua 

análise sistemática e crítica, com objetivos de revisar tais conceitos sob contextos atuais.10

Isso posto, a presente pesquisa inicialmente analisará as principais teorias que se 

formaram a respeito da natureza do processo, os pontos centrais (de encontro e afastamento) 

entre tais teorias e como se desenvolveram e se acomodaram até os correntes dias. 

Em seguida, no capítulo segundo, verificar-se-á como as teorias acerca do conceito 

de ação interseccionam-se com a compreensão da natureza jurídica do processo e o que se 

pode extrair dessas interlocuções para fins da apreensão dos pontos centrais do debate objeto 

da pesquisa.

Em seguida, no terceiro capítulo, e a partir das premissas construídas nos 

capítulos antecedentes, adentrar-se-á especificamente na investigação das conformações 

sobre o conteúdo das posições dos sujeitos processuais e do modo com que essas posições se 

concatenam na dinâmica processual. Ao final dessa etapa, haverá tentativa de sistematização 

das várias concepções acerca das posições dos sujeitos.

No último capítulo, por fim, será verificado como as posições são entendidas entre 

as teorias que adotam e rejeitam a natureza do processo como relação jurídica. Abordar-

9 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo cit., p. 69-70. Com premissas distintas, 
mas alcançando similar constatação, Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, ora destacando a importância 
da forma (em sentido amplo), extirpados os excessos desvinculados de suas finalidades, centraliza tal 
relevância na “delimitação dos poderes, faculdades e deveres dos sujeitos processuais, coordenação de sua 
atividade, ordenação do procedimento e organização do processo, com vistas a que sejam atingidas suas 
finalidades primordiais” (O formalismo-valorativo no confronto com o formalismo excessivo. Revista de 
Processo, São Paulo, n. 137, p. 7-31, 2006).

10 A respeito da essencialidade da constante revisão crítica dos institutos fundamentais: SICA, Heitor Vitor 
Mendonça. Velhos e novos institutos fundamentais do direito processual civil cit.
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se-á criticamente o conceito que se confere à relação jurídica e se este, e de que modo, é 

compatível com a estrutura e dinâmica processuais e como se conformariam as posições 

processuais em relação jurídica, notadamente as dos sujeitos parciais.
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CONCLUSÃO

Da análise das teorias sobre processo foi possível constatar que seu ponto de 
maior cisão é a apreensão se da conduta dos sujeitos, e entre estes, surgem vínculos jurídicos 
ou se a incidência normativa é afeita apenas atinente a um sujeito. Foi possível constatar que 
esse modo de conformação, do liame eficacial em posições intersubjetivas ou unissubjetivas, 
destacam-se os embates entre as teorias. 

Das críticas à noção intersubjetiva de posições confluem entendimentos no sentido 
de que a teoria da relação jurídica, marcada por sua inadequação de origem de concepção (no 
direito privado e, em especial, no direito obrigacional), não explicaria a garantia de igualdade 
que permeia os sujeitos processuais – pois passaria ideia de supremacia/subornação entre 
sujeito de direito e o sujeito obrigado – e, igualmente, não seria compatível com a dinâmica 
do processo. Do mesmo modo, tal teoria seria inadequada à explicação das posições jurídicas 
em que são titulariazados os sujeitos processuais, posições estas que (ao menos em sua 
maioria) não se correlacionariam em típicas posições de  direito e obrigação. 

Da contraposição entre a origem sistemática do conceito de relação jurídica 
(em Oskar von Bülow) e seu histórico opositor (James Goldschmidt) convergiram, por 
outro lado, os posteriores adeptos das duas teorias confrontantes, na adesão de que o iter 
processual é marcado, essencialmente quanto às posições das partes, pelo que se denominou 
de ônus, isto é, ônus como posição que impõe ao sujeito específica atitude sob pena de 
efeitos desfavoráveis. E, esses efeitos somente tocariam ao sujeito onerado, e em seu próprio 
interesse (imperativo do próprio interesse), sem se revelar, portanto, como obrigação, pois 
esta se conformaria em concepção intersubjetiva cuja omissão do obrigado acarreta ilícito 
e medidas sancionatórias e coercitivas de conduta em favor do outro sujeito, a quem de tal 
conduta se beneficia.

Verificou-se que a teoria da relação jurídica absorveu, então, de modo contraditório 
o conceito de ônus, o qual, como posição mais recorrente da parte, é não relacional. Não por 
outra razão houve quem qualificasse as teorias da relação jurídica de falsas, aparentes ou, 
ainda, esclerotizadas.573

Passando-se à análise de como as teorias a respeito do conceito de ação 
intersescionam-se com a compreensão da natureza jurídica do processo, denotou-se que na 
estrutura entre partes e juiz tende-se à compreensão (também convergente entre os adeptos 

573 GIMENO SENDRA. Jose Vicente. Fundamentos del derecho procesal cit., p. 170-171.
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das teorias opositoras) de exprimir relação jurídica derivada do ato de demandar (autor); e 
de reagir/defender (réu) e o que prestar (tutela) ao final (juiz). Da constatação de relação 
entre estes nos termos inicial e final do processo, há distanciamento, por outro lado, entre 
as teorias quanto ao que ocorre no iter processual. De tal divergência é possível verificar o 
efetivo caráter contrastante, se se compara o que ocorre, a título de posições (e interações) 
dos sujeitos, no iter e o que se realiza nos termos finais/iniciais do processo. 

Nesse sentido, constatou-se que o conceito de ação, em sua acepção englobante 
(a todas as fases do processo), revela fissura se analisado sob o aspecto da igualdade entre 
autor e o réu da demanda inicial. O trato englobante também obscurece o supracitado caráter 
distintivo entre a natureza das posições dos sujeitos quanto aos termos iniciais/finais do 
processo e o iter. Denota-se, assim, que os específicos efeitos do ato da demanda inicial 
do autor não justificam a importância dada ao conceito de ação (com destaque ao autor), 
preferindo-se, portanto, o enfoque no direito ao processo e à tutela, pois, repise-se, mais 
aptos a demonstrar a isonomia de posições das partes na formação de processo e à tutela 
eficaz.

A partir daí, e analisando-se as posições dos sujeitos, verificou-se que seu estudo, 
especialmente no iter processual, não se encerra no conteúdo estático (de efeitos), mas 
explica de modo dinâmico a concatenação dos atos processuais, na medida em que também 
delimita e define o feixe de condutas (omissivas e comissivas) possíveis no progressivo 
procedimento. Sob essa constatação, fornece amplo material para análise dinâmica e 
funcional do processo, se comparado ao enfoque na exteriorização das condutas ativas das 
partes sobre o procedimento. 

Em seguida, analisadas, isoladamente, as modalidades de posições correntemente 
atribuídas às partes, foi possível defender considerável simbiose entre os fenômenos conferidos 
às posições de poderes e de ônus das partes. Tais posições são marcadas essencialmente pela 
liberdade. O ônus deve ser apreendido não só pelo resultado desfavorável na hipótese de 
omissão, mas, e sobretudo, pela disponibilidade e poder em realizar conduta em convergência 
a um resultado favorável a seus interesses. 

Sob esse ângulo, eventual maior gravidade (ou gradação) de efeitos desfavoráveis 
(na omissão, e que não constitui ilícito) que o ônus deteria com relação ao poder não é 
critério distintivo suficiente para categorizá-lo de modo diferente ao poder, ou para incluir 
aquele como posição passiva (de desvantagem ou subordinação). O efeito desfavorável 
deriva, em substância, do caráter dialético e progressivo do processo (e das especificidades 
normativas no plano concreto), sendo, portanto, inapropriada a concentração desse efeito 
como elemento distintivo a uma posição específica (de ônus), e, ainda, focada no aspecto da 
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conduta omissiva do sujeito. É dizer, o efeito (favorável ou desfavorável, direto ou indireto) 

não confere tantos elementos norteadores à delimitação do conteúdo da posição subjetiva 

quanto o fazem o caráter de liberdade e dinâmica que sustentam a conduta das partes.

Assim, aderiu-se à concepção daqueles que preferem designar a posição 

prevalecente das partes como poder-ônus. À parte dessa configuração, verificou-se, quanto 

às posições das partes no iter, a existência de posição de dever das partes (atinentes a 

prescrições de lealdade, moralidade e boa-fé), e que existem não só em vista de um interesse 

público, mas também em favor da parte adversa (como direito). E à controversa figura da 

faculdade, por outro lado, concluiu-se não se tratar efetivamente de uma posição autônoma, 

mas, sim, e essencialmente, de um modo de exercício do poder-ônus das partes. Considerando 

as posições das partes frente às posições do juiz (de poder-dever), conclui-se que ostentam a 

posição de sujeição e de dever. O juiz, por outro lado, também se sujeita aos comportamentos 

das partes (poder-ônus) a partir dos quais gera-lhe o poder-dever de se pronunciar. 

Por outro lado, especificamente quanto aos eixos do processo e também sob a 

apreensão do processo como direito, revela-se que as partes têm o direito perante o juiz e 

este, por sua vez, correspondente dever (prestacional) de praticar condutas no processo e, ao 

final, entregar a tutela demandada (no que, lembre-se, ficam as partes, por sua vez e por outro 

lado, sujeitas ao aspecto de poder da posição do juiz).

A partir da sistematização das discussões a respeito da natureza do processo, 

na conformação de seu conteúdo em posições jurídicas dos sujeitos, e no dissenso de se 

estabelecerem entre essas relações jurídicas, concentrou-se, portanto, em definir relação 

jurídica. Nesse ponto, absorveu-se que relação jurídica é conceito da teoria geral do direito 

que não se confunde com o de relação obrigacional de direito privado; o conceito afina-se, 

diferentemente, à ideia de ordenação de um sujeito em relação a outro por força de vínculo 

jurídico gerado com a conduta.

Partindo desse conceito de relação jurídica, e a considerando como consequência 

do direito ao processo e à tutela jurisdicional, constatou-se que a apreensão de processo como 

(gerador de) relação jurídica (derivada do direito ao processo e à tutela jurisdicional) é mais 

adequada à absorção englobante e concatenada de atos, informada das garantias processuais, 

como a da isonomia das partes e com o caráter dinâmico do processo. 

E o processo, em relação jurídica complexa (pluralidade de posições) – direcionada 

a um fim –, combina, de modo paritário, posições ativas e passivas a depender da conduta 

a que se refere. Alteram-se, revezam-se e equilibram-se autor da demanda inicial e réu, em 

posições ativas e passivas no curso do processo e na tessitura do procedimento em atos 
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concatenados e sucessivos. Nesse sentido, a extinção de uma relação dá início a uma nova ou 
se modifica em sequência, na intercorrência relacional entre condutas que originam posições 
e que destas originam-se novas condutas.

Da específica análise da posição prevalecente das partes, poder-ônus, foi possível 
constatar que a conduta de uma acarreta efeitos diretos a outra. Verificou-se que da abordagem 
ampla e relacional entre as partes extrai-se que ao exercício do poder-ônus correlaciona-se a 
sujeição, para a outra parte, dos efeitos desse exercício. E, em contraponto, o não exercício 
desse poder-ônus gera efeitos favoráveis – e em regra liberatórios – à parte adversa. Então, 
em contrapartida à tal sujeição de efeitos devem ser concedidos, a essa mesma parte, 
poderes574 compatíveis para equilibrar (ou poder afastar/modificar) tais efeitos gerados pela 
parte adversa.

Havia, ainda, equivalência dos poderes-ônus aos direitos/poderes formativos (ou 
potestativos) sob o especial aspecto de que as condutas exercidas por seu titular sujeitam a 
outra parte. E esse impacto jurídico sobre a outra parte é relevante, pois apreende e explica 
– em vantagem à teoria de situação jurídica ou de posição unissubjetiva – de modo direto as 
conexões entre as partes e os efeitos interativos de suas condutas. Essa coordenação entre as 
posições das partes, e ainda essas posições perante o juiz, compõem a dialética processual e 
no cambiante jogo de posições voltadas à resolução final.

A abordagem dos efeitos dos atos (como conduta comissiva ou omissiva) de uma 
parte sobre outra destaca e reforça mecanismos que concedam poderes equivalentes à parte 
sujeita aos efeitos da conduta da outra parte. Isso, para fins de reversão ou modificação 
desses efeitos, bem como pode indicar a necessidade de exercício do poder-dever judicial em 
declarar os efeitos dessas sujeições/liberações na ordenação dos atos seguintes (por exemplo, 
no objeto e distribuição do ônus da prova). 

A compreensão intersubjetiva dos poderes-ônus em que as partes são posicionadas 
no curso do processo permite aferir, de modo direto, os efeitos a que suas condutas (ativas 
e passivas) submetem à outra parte, fornecendo elementos teóricos para apreensão mais 
sistemática, unificadora e englobante da natureza e fenômenos processuais, com utilidades 
inerentes ao que afeta aos conceitos fundamentais da teoria do processo.

574 Nesse ponto, e apesar de não compartilhar da adesão à teoria de relação processual, bem ilustrativa 
passagem de Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, ao falar na ordenação isonômica das formas processuais: 
“[...] no plano normativo, impõe uma equilibrada distribuição de poderes entre as partes, sob pena de 
tornar-se o contraditório uma sombra vã; no plano do fato, ou seja do desenvolvimento concreto do 
procedimento, reclama o exercício de poderes pelo sujeito, de modo a que sempre fique garantido o 
exercício dos poderes do outro” (O formalismo-valorativo no confronto com o formalismo excessivo cit., 
p. 9).
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Por fim, conclui-se que processo pode ser compreendido como um conjunto 
ordenado e sucessivo de posições jurídicas ativas e passivas nas quais se entrelaçam e 
ordenam os sujeitos entre si a partir de condutas (comissivas e omissivas); tais posições 
também impulsionam e definem as condutas e posições seguintes e durante todo o desencadear 
processual. Nesse sentido, considerando que as posições em relação não se limitam apenas 
ao campo eficacial (da conduta já ocorrida), mas se apresentam também como liame de 
projeção e de definição das condutas intersubjetivas seguintes, o processo, mais do que gerar 
relação jurídica, é relação jurídica complexacomposta de diversas posições inter-relacionadas 
de modo dialético, progressivo, paritário (este, especificamente no que se refere às partes), 
ordenado a um fim (tutela) e informado pelas garantias processuais.
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