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RESUMO 

 

ALVAREZ, Pedro de Moraes Perri. Negócios jurídicos processuais envolvendo Fazenda 

Pública: um estudo à luz do princípio da igualdade. 2021. XX f. Dissertação (Mestrado em 

Direito Processual) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 

 

Este trabalho busca analisar os impactos do princípio constitucional da igualdade sobre a 

negociação processual envolvendo a Fazenda Pública. Parte-se do problema de pesquisa 

mais amplo relativo ao âmbito de liberdade que os entes públicos possuem para flexibilizar 

o processo para, em seguida, se chegar à análise, mais concreta, dos reflexos da igualdade 

sobre a negociação processual dos entes públicos. Num primeiro capítulo, foca-se no o 

princípio da igualdade, em suas principais características e dimensões a fim de delimitar 

quais vertentes da igualdade terão impacto sobre os negócios processuais. Em seguida, no 

segundo capítulo, passa-se à análise dos negócios jurídicos processuais em geral a fim de 

estabelecer seu conceito, vantagens de um processo negociado e principais limites. No 

terceiro capítulo, são analisadas as principais interações entre Administração Pública e 

negócios processuais, buscando-se justificar a importância do tema. Após percorrer esse 

caminho, chega-se ao quarto capítulo do trabalho, no qual se busca-se explorar as principais 

funções da igualdade sobre a negociação processual envolvendo entes público. Defende-se 

que a igualdade pode servir como limite ou autorização quanto aos negócios processuais. 

 

Palavras-chave: Negócios jurídicos processuais; Fazenda Pública; Princípio da igualdade; 

Limite; Autorização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

ALVAREZ, Pedro de Moraes Perri. Procedural agreements involving Public Tresury: an 

analysis considering equality. 2021. XX f. Master – Law School, University of Paulo, São 

Paulo, 2021. 

 

This paper aims to analyze the impacts of equality’s constitutional principle in the procedural 

agreements involving the Public Treasury. From the broader research problem regarding the 

liberty that the public entities dispose to customize procedure, the paper then goes to the more 

concrete analysis involving the impacts of equality in negotiating the procedural agreements. 

In the first chapter, we focus on the principle of equality, its main characteristics and 

dimensions aiming to establish which types of equality will ultimately impact procedural 

agreements. In the second chapter, we analyze procedural agreements in general aiming to 

establish its concept, the advantages of a customized procedure and its main limits. In the third 

chapter, we analyze the main interactions between procedural agreements and Public 

Administration, seeking to demonstrate the subject’s relevance. In the fourth chapter, we 

explore what we call the main “functions” of equality regarding procedural agreements 

involving public entities. We argue that equality may serve as a limit or authorization to 

negotiate procedural agreements. 

 

Key Words: procedural agreements; public treasury; equality; limits; authorization. 
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INTRODUÇÃO 

 

O advento do Código de Processo Civil de 2015 (CPC) trouxe uma série de 

alterações relevantes ao processo brasileiro. Desde a positivação de uma nova sistemática 

de precedentes, passando pelo novo tratamento dado às tutelas provisórias, até o reforço 

dispensado à gestão e resolução de controvérsias repetitivas, é inequívoco que o referido 

diploma legal instaurou uma nova era no direito processual cujas inovações ainda estão 

sendo progressivamente assimiladas pela doutrina, jurisprudência e aplicadores do direito 

no país. 

Dentre todas essas inovações, talvez uma das mais relevantes e debatidas 

atualmente seja a proeminência atribuída à autonomia das partes no processo e à 

consensualidade, o que é notado, não só pelo estímulo à utilização de métodos 

autocompositivos (art. 3º, §§ 2º e 3º, CPC), mas sobretudo, no que importa ao presente 

trabalho, pela previsão de uma norma geral de negociação processual atípica. 

Com efeito, o art. 190 do CPC conferiu às partes a possibilidade de, no âmbito 

do autorregramento de suas vontades, flexibilizar o procedimento, ajustando-o às 

peculiaridades da causa, bem como dispor acerca de seus ônus, poderes, faculdades e 

deveres processuais. Além disso, o novo diploma processual civil passou a prever, de 

forma expressa, uma série de novos negócios processuais típicos.1 

É verdade que os negócios jurídicos das partes em matéria processual não 

configuram instituto inédito no sistema brasileiro. De fato, o CPC/1973 já previa algumas 

hipóteses de convenções típicas,2 além de trazer no seu art. 1583 previsão normativa da 

qual alguns autores extraíam a possibilidade de negociação processual atípica. 

No entanto, é inequívoco que a positivação da chamada cláusula geral de 

negociação processual atípica, no art. 190 do CPC/2015, reacendeu o debate na doutrina, 

dando novo fôlego e importância ao tema não só por colocar em evidência a relevância da 

vontade das partes no processo, mas também por prever de forma expressa, afastando 

dúvidas e recalcitrâncias doutrinárias, a possibilidade de se convencionar acerca do 

 
1 Positivou-se, por exemplo, o calendário processual (art. 191, CPC), escolha convencional do perito (art. 
471, CPC) e a delimitação convencional das questões objeto de cognição (art. 357, §2º do CPC). 
2 Como, por exemplo, a eleição de foro (art. 111, CPC/73) e a suspensão convencional do processo (art. 265, 
II, CPC/73) 
3 Art. 158. Os atos das partes, consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade, produzem 
imediatamente a constituição, a modificação ou a extinção de direitos processuais. 
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processo, seja flexibilizando e conformando o procedimento, seja dispondo sobre 

situações jurídicas processuais. 

Nessa esteira, a doutrina - que passou a proliferar em dissertações, teses, artigos 

científicos e livros sobre o tema -4 não demorou a exaltar a ideia de um processo 

negociado, atribuindo diversas vantagens e virtudes aos negócios jurídicos processuais. A 

adaptabilidade do procedimento e a possibilidade de dispor sobre situações processuais, 

nesse sentido, teriam o condão de tornar o processo mais previsível, adequado, flexível, 

eficiente, igualitário e dialógico. Além disso, o instituto estaria em consonância com os 

princípios do autorregramento da vontade, dispositivo, da cooperação, da duração 

razoável do processo e, em última análise, do próprio acesso à justiça. 

Tratando-se de uma inovação concebida como positiva, em diversos aspectos, 

por juristas e doutrinadores também não tardou o surgimento de estudos aventando e 

discutindo a possibilidade de a Fazenda Pública celebrar negócios jurídicos processuais. 

Afinal, se o Poder Público, como parte, é um dos principais atores processuais da 

atualidade,5 pareceria relevante debater as suas possibilidades e limites diante de inovação 

processual supostamente tão promissora. 

O presente estudo vai na esteira desse debate, tendo como tema central os 

negócios jurídicos processuais envolvendo a Fazenda Pública.  

Para tanto, elegeu-se como problema de pesquisa o âmbito de liberdade 

conferido à Administração Pública para, por essa via, customizar o processo.  

Com efeito, é inequívoco que os negócios processuais representam uma 

abertura a que as partes promovam flexibilizações procedimentais. Contudo, igualmente 

claro que essa abertura à vontade das partes, sejam elas quem forem, não é ilimitada. 

Ocorre que, quando uma das partes do negócio jurídico processual for a Fazenda Pública 

existem condicionantes específicos que não atingem (ao menos não da mesma forma) os 

particulares em geral.   

Com o objetivo de dar maior especificidade e concretude ao problema de 

pesquisa, adota-se o condicionante da igualdade como foco temático deste trabalho. 

 
4 Vide referências ao longo do presente trabalho. 
5 Um dos principais indicadores da relevância do Poder Público enquanto ator processual é o volume de 
causas no qual está envolvido. Em pesquisa de 2011 acerca dos maiores litigantes do nosso Poder Judiciário 
revelou-se que, dentre os vinte maiores litigantes em primeiro grau de jurisdição, treze faziam parta da 
Administração Pública direta ou indireta. (BRASIL. 100 maiores litigantes. Brasília: Conselho Nacional de 
Justiça, Departamento de Pesquisas Judiciárias, 2011, p. 15-16. Disponível em https://www.cnj.jus.br/wp-
content/uploads/2011/02/100_maiores_litigantes.pdf. Acesso em 17.12.2020). 
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Afinal, trata-se de um dos principais condicionantes à atuação do Poder Público, em 

sentido amplo, parametrizando o tratamento dispensado aos administrados, a elaboração 

de leis e atos normativos e mesmo a atuação do Estado juiz. A igualdade tem papel 

relevantíssimo num Estado Democrático de Direito seja na garantia da uniformidade de 

tratamento de todos os cidadãos, na vedação a discriminações arbitrárias e até mesmo na 

criação e implementação de políticas inclusivas. Por essas razões, constitui, também, um 

importante limite àquela liberdade da Administração na realização de negócios 

processuais. 

A Administração Pública, diferentemente dos particulares, está jungida ao 

princípio da igualdade em toda sua atuação. Se os particulares, em geral, podem definir 

suas metas e decisões com base em seus interesses individuais, sentimentos subjetivos, 

paixões e confiança pessoal, diversa é a situação do Poder Público, que deve ter uma 

atuação pautada pela busca do interesse público e limitada por diversos princípios dentre 

os quais, o da igualdade, que interessa mais de perto ao presente trabalho. 

Busca-se perquirir como essa vinculação à igualdade impacta e condiciona a 

celebração de negócios jurídicos processuais envolvendo o Poder Público. 

Nesse sentido, em pesquisa dogmática exploratória constatou-se que a 

igualdade é um princípio que, usualmente, é considerado um fator limitativo ou restritivo 

da celebração de convenções processuais. Essa é a conclusão tanto daqueles autores que 

estudam os negócios processuais em geral6 quanto por daqueles que tratam 

especificamente da relação entre Poder Público e negócios processuais.7 

 
6 Nesse sentido, Antonio do Passo Cabral afirma que “a isonomia entre os convenentes deve ser um limite 
genérico para a validade dos acordos processuais” (CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. 
Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 319). Em sentido semelhante, Rafael Sirangelo de Abreu afirma que 
a “lente da igualdade pode funcionar como limite para a aplicabilidade de certas avenças, seja nos chamados 
negócios pré-processuais (...) seja nos negócios lavrados durante o iter procedimental (...)” (ABREU, Rafael 
Sirangelo. A igualdade e os negócios processuais. In CABRAL, Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro 
Hnerique (coord.). Negócios processuais. 3 ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 327-328). 
7 Nesse sentido, Tatiana Simões afirma que um dos problemas de ordem prática no que tange à celebração 
de negócios processuais pelos entes públicos “refere-se à necessidade de isonomia de tratamento aos 
jurisdicionados/cidadãos que pleiteiam os mesmos direitos em face da Fazenda Pública.” (SANTOS, Tatiana 
Simões. Negócios processuais envolvendo a Fazenda Pública. In CABRAL, Antonio do Passo; NOGUEIRA, 
Pedro Hnerique (coord.). Negócios processuais. 3 ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 682). Em sentido 
semelhante Lorena Miranda Santos Barreiros defende que por força do princípio da isonomia e da sua 
concretização na teoria do precedente administrativo, o Poder Público se autovincularia à decisão de celebrar 
um negócio jurídico processual, devendo, portanto, estender essa possibilidade aos administrados que se 
encontrem em situação semelhante. (BARREIROS, Lorena Miranda Santos. Convenções processuais e Poder 
Público. Salvador: Editora JusPodivm, 2017, p. 319-338). 
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Ocorre, contudo, que, como seria de se esperar, as manifestações da igualdade 

utilizadas pelos autores que tratam dos negócios jurídicos, em geral, e dos que cuidam dos 

negócios jurídicos envolvendo a Fazenda Pública não costumam coincidir. De fato, os 

primeiros tendem a tratar da igualdade enquanto equilíbrio entre as partes convenentes8 

no que tange à celebração do negócio processual e suas cláusulas, ao passo que os últimos 

tendem a tratar a igualdade enquanto tratamento igualitário que deve dispensado pelo 

Poder Público aos administrados/jurisdicionados no que tange à oportunidade de 

celebração de negócios processuais.9 

Diante dessa constatação, enxergamos a necessidade de investigar se e como 

essas manifestações da igualdade poderiam limitar ou restringir a negociação processual 

envolvendo o Poder Público.  

Apenas investigar essa eficácia limitativa da igualdade, no entanto, não seria 

suficiente, porque o que se verificou, também em pesquisa exploratória, é que o princípio 

da igualdade, enquanto direito fundamental inscrito na Constituição, não desempenharia 

apenas uma função limitativa no que tange à atuação da Administração Pública.10 De fato, 

a igualdade pode, muitas vezes, desempenhar uma função positiva, no sentido de criar 

deveres para o ente público, como ocorre, por exemplo, com a criação de políticas 

inclusivas ou afirmativas.  

Nessa esteira, também pareceu relevante investigar se e como a igualdade 

poderia autorizar ou mesmo criar estímulos para a celebração de determinados acordos 

processuais por parte do Poder Público. 

Foi com base, portanto, nessas premissas que se realizou o recorte temático e 

foi elaborada a pergunta de pesquisa que guiará a investigação aqui realizada, qual seja: 

 
8 Nesse sentido, por exemplo, Flávio Luiz Yarshell afirma: “Quanto à igualdade entre as partes e a 
correspondente paridade de armas, elas são relevantes para a validade de qualquer disposição convencional 
no âmbito processual, como forma de assegurar que existe livre manifestação dos sujeitos envolvidos” 
(YARSHELL, Flávio Luiz. Convenção das partes em matéria processual: rumo a uma nova era? In CABRAL, 
Antonio do Passo e NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord). Negócios Processuais. 3 ed. Salvador. JusPodium, 
2017, p. 80-81. 
9 Nesse sentido, por exemplo, Lorena Barreiros afirma: “Em sua atuação, o ente público deve abster-se de 
promover desigualações desarrazoadas, tanto mais com o deliberado escopo quer de beneficiar, quer de 
prejudicar determinada pessoa ou coletividade. Esse parâmetro de conduta aplica-se tanto à atuação 
administrativa imperativa quanto à consensual.” (BARREIROS, Lorena Miranda Santos. Convenções 
processuais e Poder Público. Ob. Cit., p. 322). 
10 Isso decorreu da constatação de que os direitos fundamentais, dentre os quais inequivocamente está 
enquadrado a igualdade, ao mesmo tempo em que restringem, autorizam a autonomia privada e também a 
autonomia pública, como lembra GODINHO, Robson. Negócios processuais sobre o ônus da prova no novo 
código de processo civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 40. 
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quais são as funções11 desempenhadas pela igualdade no que tange à celebração dos 

negócios jurídicos processuais pelo Poder Público? 

A partir dessa pergunta de pesquisa pretendemos investigar quais são os papéis 

do princípio da igualdade e como eles impactam o espaço de liberdade que os entes 

públicos possuem para conformar o processo por meio de negócios jurídicos processuais. 

Como hipótese de pesquisa temos que o princípio da igualdade desempenha 

duas principais funções. Uma primeira função designa-se limitativa ou restritiva e, uma 

segunda, autorizativa ou de estímulo.  

A função limitativa ou restritiva teria consequências bastante distintas a 

depender da manifestação do princípio da igualdade tratada. De fato, como anteriormente 

indicado, em pesquisa exploratória dogmática, foi possível constatar que as manifestações 

da igualdade utilizadas pelos autores que tratam dos negócios jurídicos em geral e daqueles 

envolvendo a Fazenda Pública não costumam coincidir. Os primeiros, em geral, tratam 

acerca de uma igualdade enquanto equilíbrio entre as partes convenentes no que tange à 

celebração do negócio processual e suas cláusulas, ao passo que os últimos tratam da 

igualdade sob a perspectiva do tratamento igualitário a ser dispensado pelo Poder Público 

aos administrados, em casos diferentes, no que tange à oportunidade de celebrar negócios 

processuais. 

Nesse sentido, vista como equilíbrio entre litigante, reais ou potenciais, a 

igualdade desempenharia uma função de limitação ou restrição à própria validade dos 

negócios jurídicos processuais celebrados pelo Poder Público, apontando para aquelas 

situações nas quais houvesse um excessivo desequilíbrio entre as partes envolvidas. 

Assim, na hipótese de uma convenção processual celebrada pelo Poder Público configurar 

ou acentuar um desequilíbrio não tolerado pelo ordenamento jurídico, a igualdade 

processual desempenharia essa função limitativa.  

 
11 O vocábulo função da forma como utilizado na pergunta de pesquisa é sinônimo de papel eficacial. O que 
queremos buscar com nossa pergunta de pesquisa é, portanto, perquirir quais são os papéis desempenhados 
pela igualdade do ponto de vista da sua produção de efeitos enquanto norma constitucional. Vale dizer, é 
cediço que toda norma constitucional é dotada de eficácia, isto é, de aptidão para produzir efeitos. Os tipos 
de efeitos que serão produzidos (limitativos, autorizativos, integrativos, etc) é o que chamamos de papel 
eficacial. Utilizando o vocábulo “função” em sentido semelhante ao utilizado neste trabalho, Floriano de 
Azevedo Marques Neto preconiza, por exemplo, que o direito administrativo moderno teria uma tripla 
função: i) instrumento de restrição de direitos; ii) instrumento de efetivação de direitos; iii) instrumento de 
composição de conflitos. (MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. A bipolaridade do direito administrativo 
e sua superação. In SUNDFELD, Carlos Ari; JURKSAITIS, Guilherme Jardim (organizadores). Contratos 
administrativos e direito público. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 398-404). A questão do vocábulo função 
volta a ser enfrentada no item 4.1.1 dessa dissertação. 
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A função limitativa, todavia, também pode ser desempenhada pela igualdade 

como dever de tratamento igualitário dispensado aos administrados. Nesse caso, o 

princípio da igualdade serviria para garantir oportunidades iguais a todos os administrados 

ou jurisdicionados quanto à celebração de negócios processuais com a Fazenda Pública, 

limitando, portanto, a discricionariedade da manifestação de vontade estatal e evitando 

que um particular ou grupo de particulares tivesse tratamento privilegiado em detrimento 

de outros. 

Por outro lado, e ainda no campo da hipótese de pesquisa, a função autorizativa 

ou de estímulo seria aquela segundo a qual a igualdade serviria fundamento e motivação 

para que o Poder Público celebrasse determinados negócios processuais. É uma função 

que decorre da constatação de que igualdade não configura, para o ente público, apenas 

limitação, mas também vetor de atuação, esteio principiológico na motivação de decisões 

e, portanto, pode autorizar a celebração de convenções processuais que tenham o condão 

de conformar um processo mais igualitário e equilibrado. 

Nesse caso, importante deixar claro desde logo, não se entende que a igualdade 

funcionaria como forma de imposição da celebração de negócio jurídico processual pela 

Fazenda Pública, mesmo porque o negócio processual pressupõe uma manifestação de 

vontade talvez incompatível com a ideia de eventual compulsoriedade. O que se entende 

aqui por função autorizativa é que a igualdade seria um fundamento a amparar/estimular 

a decisão administrativa de celebrar uma convenção processual. Com isso a Administração 

buscaria uma relação processual mais paritária e um estado de coisas igualitário por meio 

de negócios jurídicos processuais. 

Essa, portanto, a hipótese de pesquisa que, a partir do desenvolvimento da 

investigação proposta, pretende-se confirmar ou negar. Repita-se, por clareza, a igualdade 

exerce funções tanto limitativa ou restritiva quanto autorizativa ou de estímulo na 

realização de negócios jurídicos processuais pela Administração Pública. 

Para demonstrar como essas funções se configuram, a partir do problema e da 

pergunta de pesquisa, o trabalho será organizado em quatro capítulos. 

Num primeiro capítulo será desenvolvida a ideia de igualdade. Afinal, um 

estudo que pretende analisar qualquer instituto jurídico à luz da igualdade não pode 

prescindir desse ponto de partida. Nessa oportunidade pretende-se demonstrar que a 

igualdade, como fio condutor do presente trabalho, é um conceito complexo e 

multidimensional, razão pela qual serão trabalhadas, de forma específica, apenas as 
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dimensões ou conceitos que interessam para confirmar ou negar a hipótese central do 

trabalho. Serão tratadas, portanto, portanto, a igualdade enquanto tratamento igualitário 

devido pela Administração aos particulares e a igualdade processual como fenômeno que 

busca garantir o equilíbrio entre litigantes ou potenciais litigantes. O tratamento dessas 

duas vertentes é essencial para que se possa chegar às funções da igualdade no âmbito dos 

negócios processuais envolvendo a Fazenda Pública. 

No segundo capítulo será desenvolvida a temática dos negócios jurídicos 

processuais. Não é intenção desse capítulo revisitar ou reformular conceitos já 

consagrados. Tem-se aqui um capítulo instrumental, no qual a ideia é apresentar apenas o 

necessário para responder à pergunta de pesquisa desenvolvida. Desse modo, serão 

trabalhados o conceito e características estruturantes dos negócios jurídicos processuais, 

vantagens de um processo negociado e, ainda, de forma objetiva, os principais limites à 

celebração de negócios processuais. 

No terceiro capítulo pretende-se trazer as principais interações entre negócios 

processuais e Fazenda Pública. A possibilidade de o Poder Público celebrar tais avenças, 

como se demonstrará, é matéria unânime na doutrina, de modo que a questão será 

abordada apenas de forma breve. Referido capítulo tratará de algumas das principais 

potencialidades em matéria de negócios processuais para o Poder Público e de alguns dos 

limites específicos à celebração de negócios processuais que sejam peculiares à Fazenda 

Pública. 

Estabelecidas essas premissas adentrar-se-á no quarto capítulo do trabalho 

onde serão efetivamente analisadas as funções da igualdade na celebração e na eventual 

análise de validade de negócios jurídicos processuais que envolvam a Fazenda Pública. 

Nesse momento, portanto, busca-se desenvolver as funções limitativa ou 

restritiva, de um lado, e autorizativa ou de estímulo, de outro lado. 

Inicialmente será analisada a função limitativa, tanto sob a vertente do 

equilíbrio entre às partes quanto sob o aspecto da igualdade entre os particulares perante 

à Administração. Busca-se, portanto, compreender como essa limitação se manifesta e 

quais as suas consequências para a negociação processual envolvendo a Fazenda Pública. 

Em seguida, cuida-se da função autorizativa ou de estímulo da igualdade, isto 

é, aquela por meio da qual a igualdade serve de fundamento, amparo ou esteio adicional a 

promover a decisão pela celebração de um negócio processual. Nesse item pretende-se 

demonstrar que esta pode ter um papel positivo de estimular negócios processuais que, 
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por exemplo, tornem a relação processual mais paritária, trazendo maior equilíbrio 

processual para o caso concreto ou que busquem um estado de coisas igualitário por meio 

do processo  

Enfim, busca-se realizar um estudo dos negócios processuais envolvendo a 

Fazenda Pública à luz da igualdade, partindo dos pressupostos mais genéricos, nos 

primeiros capítulos, para, no quarto capítulo, se chegar a uma abordagem mais concreta e 

específica da pergunta de pesquisa colocada por este trabalho. 
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1. IGUALDADE, ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E PROCESSO. 

 

1.1. Considerações iniciais 

 

Como visto em sede introdutória, neste trabalho pretende-se analisar os 

negócios jurídicos processuais envolvendo o Poder Público, sobretudo sob o enfoque do 

princípio da igualdade. Parte-se do problema de pesquisa relativo ao âmbito de liberdade 

do ente público para flexibilizar e conformar o processo à luz da igualdade, ou seja, em 

que medida aquele princípio condicionaria ou moldaria a liberdade da Administração na 

celebração de negócios processuais. 

Nesse sentido, antes de enfrentar a pergunta de pesquisa a fim de confirmar 

ou negar a hipótese proposta, importante estabelecer, inicialmente, o que se entende por 

igualdade12 e quais manifestações desse complexo e multifacetado conceito serão 

importantes para o presente trabalho. 

Todas essas definições parecem de fundamental relevância para pavimentar o 

caminho que conduz à resposta da pergunta de pesquisa aqui proposta. 

 
12 A escolha pelo vocábulo igualdade – em detrimento do vocábulo isonomia, que foi utilizado no projeto de 
qualificação aprovado para esta pesquisa – se deveu a dois principais motivos: i) em primeiro lugar, pelo fato 
de que igualdade, pela própria etimologia da palavra, parece ter um escopo semântico mais abrangente do 
que isonomia. Nesse sentido, há autores que defendem que o termo isonomia seria mais utilizado para 
enfatizar o aspecto material da igualdade, em detrimento da sua vertente formal (MACERA, Paulo Henrique. 
Direito administrativo inclusivo e princípio da isonomia: critérios para o estabelecimento de uma 
discriminação positiva inclusiva constitucional. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 271, p. 
148, mai. 2016. Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/60764. Acesso 
em: 01 Jun. de 2020). Assim entendemos mais apropriado, para as finalidades deste trabalho utilizar, o 
vocábulo que possui maior abrangência semântica; ii) em segundo lugar, está o fato de que “igualdade” é a 
terminologia empregada pela Constituição Federal em todas as passagens referentes ao tema. De fato, o texto 
constitucional não utiliza a expressão isonomia em nenhum de seus dispositivos para prever a necessidade 
de tratamento igualitário, equânime ou equilibrado. Embora essa não seja uma circunstância determinante 
para considerar a relevância ou significado da palavra isonomia (mesmo porque nem todos os conceitos 
jurídicos precisam necessariamente estar positivados na Constituição), pareceu um dado relevante o fato de 
que a Constituição da República, norma da mais alta hierarquia no ordenamento jurídico brasileiro só utilize 
o vocábulo igualdade. É importante registrar, contudo, que escolha terminológica realizada neste trabalho 
não significa que seja equivocado utilizar o termo isonomia para designar situações em que seja necessário 
um tratamento igualitário. Muito pelo contrário, parece, inclusive, correta a utilização desses vocábulos como 
sinônimos. Na realidade, boa parte, possivelmente a maioria, dos autores na doutrina brasileira utilizam 
“igualdade” e “isonomia” de forma intercambiável (Apenas para citar dois autores clássicos que utilizam 
igualdade e isonomia de forma intercambiável, Cf. BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. O conteúdo 
jurídico do princípio da igualdade. 3 Ed. São Paulo: Malheiros, 2012; FAGUNDES, Seabra. O princípio 
constitucional da igualdade perante a lei e o poder legislativo. Revista de Direito Administrativo, Rio de 
Janeiro, v. 41, p. 1-12, jul. 1955. Disponível em: 
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/14874/13774. Acesso em: 29 Mai. 2020), de 
modo que também no corpo deste texto “isonomia” poderá, por vezes, ser mencionada como sinônimo de 
“igualdade” ou de tratamento igualitário. 
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De início, é importante lembrar que a igualdade é temática cujo interesse 

extrapola os limites da ciência jurídica, tendo sido, ao longo do tempo, objeto de estudo 

da filosofia, sociologia, ciência política e dos mais diversos campos do conhecimento. 

Esse interesse no estudo da igualdade por múltiplas vertentes do conhecimento 

humano certamente não é sem razão, na medida em que se trata de conceito fundamental 

para desenvolvimento de ideias centrais no debate constitucional, acadêmico e político 

como justiça13, democracia14, liberdade15 e direitos fundamentais.16  

O presente estudo, no entanto, não tem por pretensão realizar uma densa e 

aprofundada análise histórico-filosófica da igualdade. Embora se reconheça a importância 

dos estudos que o fazem, essa não é a intenção aqui, na medida em que o presente capítulo 

tem função instrumental para a dissertação. O que se pretende neste capítulo é apenas 

apresentar um conceito e diferenciar as dimensões da igualdade que terão influência em 

nossa análise dos negócios jurídicos processuais envolvendo a Fazenda Pública. 

Como visto na introdução, partindo do problema de pesquisa relativo ao 

âmbito de liberdade dos entes públicos para conformar o processo, pretende-se investigar 

os diferentes papéis ou funções – limitativo ou autorizativo – desempenhados pelo 

princípio da igualdade sobre a negociação processual da Fazenda Pública. Para tanto, 

contudo, é necessário compreender que existem ao menos duas dimensões ou incidências 

da igualdade que precisarão ser devidamente estudadas: a igualdade entre particulares 

perante a Administração Pública, implicando na necessidade de um tratamento igualitário 

dispensado pelo Poder Público, e a igualdade ou equilíbrio entre partes no processo ou na 

celebração do negócio jurídico processual. 

Esta, portanto, a pretensão do presente capítulo. Inicialmente, contudo, 

necessária a apresentação de alguns dos contornos jurídicos gerais da igualdade, sem os 

quais pode se tornar difícil a compreensão do restante do trabalho.  

 
13 John Rawls, ao trazer uma concepção geral de justiça, afirma que esta pode ser expressa da seguinte forma: 
“Todos os valores sociais – liberdade e oportunidade, renda e riqueza, e as bases sociais da auto-estima - 
devem ser distribuídos igualitariamente a não ser que uma distribuição desigual de um ou de todos esses 
valores traga vantagens para todos.” (RALWS, John. Uma teoria da justiça. Trad. Almiro Pisetta e Lenita M. 
R. Esteves. São Paulo: Martins Fontes, 1997, p. 66.) No mesmo sentido, associando a ideia de igualdade com 
justiça. Cf. CASSAGNE, Juan Carlos. Os grandes princípios do direito público: constitucional e 
administrativo. São Paulo: Editora Contracorrente, 2017, p. 253-258. 
14 Segundo José Afonso da Silva “a igualdade constitui o signo fundamental da democracia” (SILVA, José 
Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 25 ed. São Paulo: Malheiros, p. 211.) 
15 BOBBIO, Norberto. Igualdad y liberdad. Barcelona, Ediciones Paidós, 1993, p. 53. 
16 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 4 ed. Coimbra: 
Almedina, 2000, p. 416.  
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1.2. Igualdade jurídica: buscando um conceito instrumental. 

 

Definir a igualdade de forma ampla e abrangente é tarefa “escorregadia”17 e 

complexa, na medida em que diversas são as dimensões, classificações e tipologias 

envolvendo o referido princípio. Desse modo, a abstração necessária à formulação de um 

conceito único e abrangente de todas as nuances do fenômeno igualitário é enorme desafio, 

o qual, como já afirmado, não será objeto desse trabalho.  

O presente capítulo, reitere-se, tem natureza instrumental e, portanto, o que se 

busca aqui é um conceito que sirva aos propósitos da presente dissertação.   

Partindo dessa premissa, portanto, pretende-se, neste tópico, abordar, de forma 

breve e objetiva, os principais elementos estruturais da igualdade, o conteúdo da igualdade 

jurídica e o perfil normativo da igualdade a fim de que se possa desenvolver um conceito 

próprio e instrumental da igualdade para o presente estudo. 

 

1.2.1. Elementos estruturais do conceito de igualdade jurídica (Igualdade de quê? 

Igualdade entre quem?) 

 

Sob qualquer ângulo de análise, a igualdade (ou a desigualdade) representa 

uma relação entre dois ou mais sujeitos ou situações, em razão de um critério 

comparativo.18 Como afirma Fábio Konder Comparato, não há como conceber a igualdade 

de um só,19 ou seja, ninguém é igual ou desigual em relação a si mesmo. Isso significa que 

o conceito de igualdade necessariamente partirá de uma relação comparativa entre duas 

ou mais pessoas ou situações, feita a partir de determinado critério ou medida.20 

Assim, por exemplo, duas pessoas podem ser comparadas com base no critério 

idade e, a partir deste, serem iguais ou desiguais. Por outro lado, podem ser comparadas 

 
17Jerry Mashaw afirma “equality is a notoriously slippery concept, and its procedural implications are 
puzzling.” (MASHAW, Jerry. Administrative due process. The quest for a dignitary theory. Boston 
University Law Review, vol. 61, p. 899. Disponível https://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1152/. 
Acesso em 24.10.2020) 
18 ÁVILA, Humberto. Teoria da igualdade tributária 3ª ed. Malheiros: São Paulo, 2015, p. 43. 
19 COMPARATO, Fábio Konder. Precisões sobre os conceitos de lei e de igualdade jurídica. Revista dos 
Tribunais, Vol. 750. São Paulo: Ed. RT, 1998, p. 11 e ss. 
20 ÁVILA, Humberto. Teoria da igualdade tributária. São Paulo: Malheiros. 2015, p. 46. No mesmo sentido: 
MIGUEL, Alfonso Ruiz. Sobre el concepto de igualdad. In CARBONELL, Miguel (compilador). El principio 
constitucional de igualdad. Comisión Nacional de Derechos Humanos, Mexico, 2003, p. 44. 
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com base no critério gênero e, com fundamento neste, serem iguais ou desiguais, e assim 

por diante, com fundamento nos mais variados critérios de comparação. Verifica-se, dessa 

forma, que as pessoas e situações são iguais ou desiguais de modo relativo, isto é, sob 

certos aspectos.21 Em nenhuma acepção histórica, a ideia da igualdade pretendeu que todos 

deveriam ser iguais em relação a todos os aspectos da vida,22 mesmo porque tal pretensão 

seria absolutamente utópica. 

Portanto, quando falamos em igualdade dois questionamentos atinentes aos 

seus elementos estruturais parecem absolutamente indispensáveis. 

O primeiro é o questionamento “igualdade entre quem?”23 e busca perquirir 

quem são os sujeitos comparados, isto é, quem são os iguais ou desiguais analisados  

A resposta a essa pergunta é fundamental quando se analisa a aplicação prática 

do referido princípio ou dos direitos e obrigações que dele decorrem. Afinal, se a igualdade 

é um conceito comparativo e relacional, dizer que alguém é igual implica necessariamente 

na indagação “igual a quem?”. Da mesma forma, afirmar que em determinada situação 

houve violação à igualdade exige uma análise prévia de quem eram os sujeitos ou 

situações em comparação. Nesse sentido, os sujeitos configuram o primeiro elemento 

estrutural do conceito de igualdade.24  

Da resposta a esse questionamento será possível extrair, por exemplo, que os 

sujeitos comparados são homens e mulheres; pessoas de diferentes orientações sexuais; 

partes de um mesmo processo; administrados que tenha praticado um mesmo ato perante 

o Poder Público e assim por diante. O importante, para a aplicação prática da igualdade, é 

que se tenha clareza de quem são os sujeitos ou situações objeto de comparação.  

O segundo questionamento fundamental é “igualdade em quê ou igualdade de 

quê?”25 e busca perquirir os critérios utilizados para comparar os sujeitos, isto é, busca 

saber em quais parâmetros está fundada a análise acerca da igualdade ou desigualdade.  

 
21 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. Ob. Cit., p. 216. 
22 BOBBIO, Norberto. Igualdad y Libertad. Ob. Cit. p. 69. 
23 O referido questionamento é trazido na doutrina estrangeira por: BOBBIO, Norberto. Igualdad y Libertad. 
Ob. Cit. p. 54. Na doutrina brasileira o questionamento é trazido de forma expressa por BANDEIRA DE 
MELLO, Celso Antonio. O conteúdo jurídico do princípio da igualdade. Ob. Cit., p. 11 
24 ÁVILA, Humberto. Teoria da igualdade tributária. Ob. Cit. p. 45-46. 
25 O referido questionamento é trazido na doutrina estrangeira por BOBBIO, Norberto. Igualdad y Libertad. 
Ob. Cit. p. 54 e SEN, Amartya. Inequality reexamined. Cambridge: Harvard University Press, 1992. p. 12. 
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Novamente, aqui, a pergunta é fundamental pois, se a igualdade é um conceito 

comparativo e relacional – como de fato é –, parece necessário perquirir qual o critério 

utilizado para se afirmar que um determinado tratamento é igualitário ou desigualitário. 

Da resposta a esse questionamento será possível extrair, por exemplo que o 

critério de comparação seria o gênero do indivíduo. Nesse caso, a resposta à pergunta 

“igualdade de quê?” será igualdade de gênero. É possível, ainda, que o critério de 

comparação seja a capacidade de influenciar determinada decisão judicial pelo exercício 

do contraditório. Nesse caso, a resposta à pergunta “igualdade de quê?” será igualdade de 

oportunidades no processo. Enfim, as possibilidades são inúmeras. O importante para a 

aplicação prática da igualdade é que se tenha em mente de que igualdade se está falando 

e qual será o critério de comparação para aferi-la. É sobre esse problema que o 

questionamento “igualdade de quê?”  coloca luzes. 

Os questionamentos analisados permitem concluir que dois dos principais 

elementos estruturais do conceito de igualdade são: i) sujeitos comparados e; ii) critérios 

de comparação. Sem o conhecimento destes é impossível realizar qualquer análise prática 

e concreta sobre se o tratamento conferido é igualitário ou não. 

Pois bem, com estes elementos em mente, desde já, parece possível a 

formulação conceitual provisória, segundo o qual a igualdade representaria nada mais do 

que uma relação entres dois ou mais sujeitos a partir de uma medida ou critério de 

comparação,26 sendo certo que a escolha desse critério de comparação deve ser compatível 

com a diferenciação que se pretende promover.27 Por exemplo, se se pretende conferir um 

tratamento processual diferenciado quanto aos prazos para manifestações processuais não 

se pode eleger como critério de comparação a cor do cabelo da pessoa, pois este nada tem 

a ver com a necessidade de um tratamento processual diferenciado. 

Portanto, para fins do presente trabalho, importa registrar que a igualdade 

sempre ensejará uma situação relacional ou comparativa e que será preciso ao intérprete 

ou aplicador do direito, antes de concluir se houve ou não violação ao preceito igualitário, 

 
26 Há autores que trazem um perfil conceitual da igualdade abrangente de outros elementos estruturais. É o 
caso de Humberto Ávila, por exemplo, para quem a compatibilidade da finalidade da comparação com o 
texto constitucional seria elemento fundamental e estruturante do conceito de igualdade (ÁVILA, Humberto. 
Teoria da igualdade tributária. Ob. Cit., p. 66 e ss). Longe de discordar do autor, afinal parece claro que o 
critério de comparação precisa ser compatível com a Constituição, entendemos que tal não possuirá reflexos 
relevantes quanto ao problema de pesquisa proposto. Desse modo, considerando que estamos apresentando 
um conceito instrumental de igualdade, entendemos que os elementos por nós utilizados são suficientes. 
27 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. O conteúdo jurídico do princípio da igualdade. Ob. Cit., p. 17. 
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se perguntar quem são os sujeitos comparados (igualdade entre quem?) e qual o critério 

adotado para comparar (igualdade de quê?).  

No entanto, apenas conhecer os elementos estruturais da igualdade não parece 

suficiente para compreender a extensão do conceito. É necessário, ainda, perquirir o que 

significa, do ponto de vista jurídico, fornecer um tratamento igualitário. 

 

1.2.2 Conteúdo da igualdade (Igualdade formal x Igualdade material).  

 

A noção do que significa fornecer um tratamento igualitário aos cidadãos no 

Estado Democrático de Direito contemporâneo passa por compreender as dimensões 

formal e material da igualdade, razão pela qual não se pode prescindir do enfrentamento, 

ainda que breve, do tema na busca de um conceito instrumental de igualdade. 

Na modernidade,28 uma primeira noção de igualdade jurídica surge com as 

revoluções liberais do século XVIII e está atrelada à ideia de que todos são iguais perante 

a lei. É o que se convencionou chamar de igualdade formal ou igualdade perante a lei, a 

qual pode ser traduzida na ideia de que “a lei será igual para todos e a todos se aplicará 

com igualdade.”29  

Por meio de tal formulação buscava-se impedir que a lei fosse aplicada apenas 

a determinados grupos no seio da sociedade, de modo a instituir, em favor destes, regalias 

e privilégios. Em outras palavras, reivindicava-se “um direito igual para todos, válido 

universalmente, pois é a regulamentação abstrata, geral e anterior, que garante a igualdade 

perante a lei (jurídica)”.30 Portanto, todos os indivíduos, independentemente de suas 

características particulares, sofreriam a idêntica aplicação dos comandos abstratos e 

genéricos da lei.31 

 
28 Para um histórico conciso e preciso da igualdade desde à antiguidade, cf. TABORDA, Maren Guimarães. 
O princípio da igualdade em perspectiva histórica: conteúdo, alcance e direções. Revista de Direito 
Administrativo, Rio de Janeiro, v. 211, p. 241-269, jan. 1998. Disponível em: 
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/47142. Acesso em: 25 Mai. 2020. 
29  CAMPOS, Francisco. Igualdade de Todos Perante a Lei. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, 
p. 49, dez. 2013. Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/14112/12978. 
Acesso em: 27.05.2020. 
30 TABORDA, Maren Guimarães. O princípio da igualdade em perspectiva histórica: conteúdo, alcance e 
direções. Ob. Cit. p. 254. 
31 CORBO, Wallace. Discriminação indireta: conceito, fundamentos e uma proposta de enfrentamento à luz 
da Constituição de 1988. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 2. 
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Essa concepção de igualdade, conquanto importante para superar o modelo 

jurídico e social hierarquizado típico do Estado estamental,32 na medida em que tratava a 

todos como uma classe única de destinatários da lei, não se revelou, ao longo do tempo, 

suficiente para assegurar o efetivo tratamento igualitário entre os cidadãos. 

Isso porque, verificou-se que a própria lei, embora aplicada de forma 

uniformizada, poderia ter no seu conteúdo normativo discriminações arbitrárias. Dessa 

forma, ainda que a aplicação da lei fosse uniforme e indistinta para todos, como preconiza 

a igualdade formal, poderia haver, do ponto de vista substancial, uma discriminação 

ilegítima. Nessa hipótese, portanto, a lei, mesmo sendo aplicada de forma igual a todos os 

cidadãos, seria o veículo propulsor da desigualdade.  

Daí porque tornou-se necessário desenvolver a noção de respeito a uma 

igualdade material ou igualdade na lei.33 Tem-se em vista, nesse caso, o conteúdo da 

norma e não simplesmente a forma de sua aplicação. Desse modo, não basta que a lei seja 

aplicada de modo uniforme, é necessário, ainda, que ela não contenha discriminação 

ilegítima à luz da Constituição. Daí se falar na ideia de uma legalidade isonômica, no 

sentido de que o próprio conteúdo da lei deveria preservar a igualdade, vedadas distinções 

ilegítimas. 

Trata-se, portanto, de um segundo momento evolutivo da ideia de igualdade. 

por meio da qual se buscava concretizar a máxima segundo a qual o igual deve ser tratado 

igualmente e o desigual desigualmente, na exata medida em que se desigualam.34 Isso 

significa, em resumo, que nem toda distinção realizada pelo legislador ou Poder Público, 

 
32 Segundo Maren Taborda o Estado estamental é um Estado em que os cidadãos estão divididos em 
superiores e inferiores, a cada um se aplicando um ordenamento jurídico diferente. (TABORDA, Maren 
Guimarães. O princípio da igualdade em perspectiva histórica: conteúdo, alcance e direções. Ob. Cit., p. 255). 
33 Aqui adota-se, portanto, a dicotomia consagrada na doutrina entre igualdade formal/perante a lei e 
igualdade material/na lei, com as distinções daí decorrentes. Defendendo essa mesma visão, por todos, Cf. 
ÁVILA, Humberto. Teoria da igualdade tributária. São Paulo: Malheiros. 2015, p. 77-81. Vale registrar, no 
entanto, que não existe unanimidade quanto a essa proposição dicotômica. José Afonso da Silva, por 
exemplo, defende a inutilidade dessa distinção, uma vez que tais conceitos se confundiriam (SILVA, José 
Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. Ob. Cit. p. 215). Já Francisco Campos parece inserir o 
que aqui se entende por igualdade na lei (impossibilidade de realização de discriminações arbitrárias no 
conteúdo normativo) dentro do conceito de igualdade perante a lei (CAMPOS, Francisco. Igualdade de Todos 
Perante a Lei, Ob. Cit. p. 56), entendimento que também parece ser aquele adotado por Seabra Fagundes 
(FAGUNDES, Seabra. O princípio constitucional da igualdade perante a lei e o poder legislativo. Ob. Cit. p. 
5). 
34 Nas palavras de Seabra Fagundes “O princípio (...) deve reger com iguais disposições – os mesmos ônus e 
as mesmas vantagens situações idênticas, e, reciprocamente, distinguir na repartição de encargos e benefícios, 
as situações que sejam entre si distintas, de sorte a aquinhoá-las, ou gravá-las, em proporção às suas 
diversidades.” (FAGUNDES, Seabra. O princípio constitucional da igualdade perante a lei e o poder 
legislativo. Ob. Cit., p. 5). 
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será ilegítima. Muito pelo contrário, pode haver casos em que tratamentos diferenciados 

sejam legítimos e mesmo necessários. O que se proíbe, portanto, não é distinção, mas 

aquela arbitrária ou sem fundamento na Constituição. 

No entanto, ao longo do tempo a simples abordagem dos elementos que 

viabilizam a realização de distinções e discriminações de modo compatível com a 

Constituição, isto é, de modo não arbitrário, passou a não mais esgotar o conteúdo da 

igualdade material.  

Passou-se a entender, nesse sentido, que, se a igualdade fosse a simples 

vedação de tratamentos discriminatórios, não teria o condão de realizar os objetivos 

emancipatórios fundamentais definidos pela Constituição Federal.35  

De fato, a noção de igualdade material, enquanto mera impossibilidade de que 

o Estado promova discriminações arbitrárias, passa a se tornar insuficiente por sua 

indiferença em relação às profundas desigualdades presentes na realidade social e sua 

incapacidade de conduzir o Estado às finalidades de uma sociedade efetivamente 

igualitária.36 É com esse olhar que Clèmerson Merlin Clève e Melina Reck afirmam que 

“não basta ao Estado se abster de discriminar, de tratar desigualmente, faz-se mister que 

o Estado atue positivamente visando à redução das desigualdades sociais”.37  

Extrai-se daí que o princípio da igualdade pode ensejar, em determinados 

casos, a necessidade de que o Poder Público, em sentido amplo, adote, para além da 

vedação à discriminação arbitrária, que possui conteúdo negativo, medidas positivas ou 

afirmativas que visem a equilibrar ou equalizar situações fáticas de desigualdade e 

marginalização, como forma de promover um estado ideal de coisas efetivamente 

igualitário.38 Essa seria, portanto, uma dimensão positiva e dinâmica da igualdade 

 
35 ROCHA, Carmen Lucia Antunes. Ação afirmativa: o conteúdo democrático do princípio da igualdade 
jurídica. Revista de Informação Legislativa. Ano 33. n. 131, 1996, p. 289. 
36 CORBO. Wallace. Discriminação indireta: conceito, fundamentos e uma proposta de enfrentamento à luz 
da Constituição de 1988. Ob. Cit., p. 25. 
37 CLÈVE, Clemerson, Merlin; RECK, Melina Breckenfeld. As ações afirmativas e a efetivação do princípio 
constitucional da igualdade. Revista de Direito Administrativo & Constitucional. Ano 3. n. 11, 2003, p. 30. 
No mesmo sentido, Carmen Lucia Antunes Rocha afirma que a simples vedação da desigualdade ou da 
invalidade do comportamento discriminatório “não pode ser considerado o mesmo que garantir a igualdade 
jurídica” preconizando, a partir daí, a necessidade da adoção pelo Estado condutas positivas promotoras da 
igualdade jurídica (ROCHA, Carmen Lucia Antunes. Ação afirmativa: o conteúdo democrático do princípio 
da igualdade jurídica. Ob. Cit. p. 284). 
38 Parece claro que a igualdade absoluta entre todos representa verdadeira utopia. Afinal por mais igualitária 
que seja a distribuição de bens, rendas e serviços sempre haverá desigualdade, pois está é inerente à condição 
humana. Daí porque concordamos com Rafael Sirangelo Abreu quando afirma que essa igualdade de fato, 
buscada por meio dessa noção de igualdade material, não significa viabilizar que todos sejam rigorosamente 
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material, em oposição à dimensão negativa e estática, representativa da mera vedação às 

discriminações arbitrárias.39 

O que se verifica, pelo exposto, é que a igualdade, enquanto fenômeno 

jurídico, evoluiu ao longo do tempo demonstrando pelo menos três conteúdos distintos. 

Inicialmente, pretendia-se o rompimento de regalias e privilégios de determinados grupos 

sociais, razão pela qual falava-se numa igualdade formal ou igualdade perante a lei, 

representativa da necessidade de aplicação uniforme da lei para todos. Num segundo 

momento, evoluiu-se para a ideia de igualdade na lei ou material enquanto impossibilidade 

de a lei estabelecer, no seu conteúdo normativo, discriminações arbitrárias, de modo a não 

ser, ela mesma, veículo para promoção de desigualdades. E, por fim, chegou-se à ideia de 

que a efetiva igualdade jurídica exigiria não apenas comportamentos negativos (não 

discriminação ilegítima), mas medidas positivas que buscassem promover um estado de 

coisas igualitário com vistas ao atingimento dos ideais emancipatórios e finalidades postas 

no texto constitucional.40 

O que se verifica, portanto, é que o conteúdo da igualdade é mais profundo e 

complexo do que a simples aplicação da mesma lei a todos. Muitas vezes, o tratamento 

igualitário implicará a necessidade do reconhecimento de disparidades existentes na 

prática e, por conseguinte, a tomada de providências distintas como forma de suprir tais 

desigualdades. É por isso que é necessário um olhar que vá além do aspecto formal da 

igualdade. Indispensável que se pense a igualdade sob um aspecto material, tendo-se em 

vista que, muitas vezes, condutas positivas serão necessárias ao atingimento de um ideal 

igualitário de sociedade. 

 

1.2.3 Perfil normativo constitucional da igualdade jurídica no direito brasileiro.  

 

 

idênticos – pois isso seria impossível – mas “tratar de um maior grau possível de condições factuais para o 
exercício de determinadas posições consideradas como primordiais por aquele dado ordenamento”. (ABREU, 
Rafael Sirangelo de. Igualdade e processo: posições processuais equilibradas e unidade do direito. Ob. Cit, 
p. 45). 
39 Há quem entenda, contudo, que a igualdade material seria apenas o que aqui se apresentou como dimensão 
positiva. A dimensão negativa, para esse entendimento representaria uma vertente formal da igualdade. Nesse 
sentido, Cf.  MACERA, Paulo Henrique. Direito administrativo inclusivo e princípio da isonomia: critérios 
para o estabelecimento de uma discriminação positiva inclusiva constitucional. Ob. Cit. p. 149. 
40 Segundo a doutrina essas dimensões da igualdade são complementares, ou seja, se interpenetram e atuam 
de forma concorrente na formação do fenômeno igualitário. Nesse sentido, Cf. ABREU, Rafael Sirangelo de. 
Igualdade e processo: posições processuais equilibradas e unidade do direito. Ob. Cit., p. 65; GUEDES, 
Jefferson Carús. Igualdade e desigualdade: introdução conceitual, normativa e histórica dos princípios. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 147.  
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Do ponto de vista normativo é importante pontuar, de plano, que, no direito 

brasileiro, a igualdade é uma norma constitucional, elencada de forma expressa no rol de 

direitos e garantias fundamentais do art. 5º da CF/88. 

De fato, o referido dispositivo constitucional inicia prescrevendo que “todos 

serão iguais perante a lei”. Ao assim dispor nitidamente abraçou a ideia de igualdade 

formal, no sentido de que todos os cidadãos, independentemente de classe social, poderio 

econômico ou qualquer outra circunstância subjetiva, estarão sujeitos às mesmas normas.  

Por sua vez, ao afirmar, no mesmo dispositivo, que o serão “sem distinção de 

qualquer natureza” positivou a noção de igualdade material enquanto impossibilidade de 

discriminação arbitrária.  

Ainda, ao determinar no seu art. 3º que são objetivos fundamentais da 

República a redução das desigualdades, promover o bem de todos sem preconceitos ou 

discriminações, bem como construir uma sociedade livre justa e igualitária, certamente 

preconizou a necessidade de condutas positivas e afirmativas que visem a concretizar, no 

plano dos fatos, a igualdade efetiva entre todos.41 

Como se verifica, a igualdade, seja na sua dimensão formal ou material, 

encontra-se positivada na Constituição Federal, no rol de direitos e garantias 

fundamentais, sendo, portanto, de observância e concretização obrigatória pelo Estado, na 

medida em que todas as normas constitucionais, mesmo aquelas que exigem alguma 

regulamentação, configuram comandos imperativos.42 

Afirmar que a igualdade é uma norma constitucional, porém, não exaure os 

questionamentos quanto ao seu perfil normativo. Interessa, ainda, saber que tipo de norma 

constitucional é a igualdade, ou seja, qual a sua natureza normativa? Regra ou princípio?43 

 
41 Além da expressa positivação da igualdade em suas dimensões formal e material, importante lembrar que, 
ao longo do texto constitucional, há diversos dispositivos que tratam de incidências específicas da igualdade. 
É o caso, dentre muitos outros, do art. 170, VII, que preconiza, como um dos princípios da ordem econômica 
a “redução das desigualdades regionais e sociais”; do art. 206, I, que afirma que a igualdade de condições de 
acesso e permanência na escola é uma das diretrizes da educação nacional; e do art. 150, II, que preconiza a 
igualdade em matéria tributária. Examinando de forma pormenorizada cada uma das manifestações expressas 
e implícitas da igualdade ao longo do texto constitucional, Cf. GUEDES, Jefferson Carús. Igualdade e 
desigualdade: introdução conceitual, normativa e histórica dos princípios. Ob. Cit., p. 104-118. 
42 Nesse sentido, Luis Roberto Barroso afirma “Não é próprio das normas jurídicas – e, ipso facto, das normas 
constitucionais – sugerir, aconselhar, alvitrar. São elas comandos imperativos.” (BARROSO, Luis Roberto. 
A efetividade das normas constitucionais revisitada. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 
197, p. 31, jul. 1994. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/46330>. 
Acesso em: 26 Out. 2020). 
43 Sobre as distinções entre regras e princípios. Cf. ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. 
Virgílio Afonso da Silva. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2015; DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a 
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A maior parte da doutrina costuma tratar a igualdade como princípio 

jurídico,44 sem maiores ponderações quanto a sua natureza normativa. Nesse sentido, a 

igualdade representaria um estado ideal de coisas igualitário a ser atingido, mas sem a 

determinação dos comportamentos concretos exigíveis para o alcance das finalidades 

postas.  

Há, por outro lado, autores que identificam regras oriundas da igualdade, as 

quais, de forma descritiva e objetiva, determinariam condutas igualitárias e vedariam 

comportamentos discriminatórios.45 

No presente trabalho será utilizada a ideia, mais difundida na doutrina, de 

igualdade enquanto princípio,46 isto é, enquanto estado ideal de coisas igualitário a evitar 

situações de privilégio, discriminações ou favorecimentos arbitrários, bem como a 

estimular condutas positivas que concretizem o ideal igualitário de sociedade. Isso não 

impede, contudo, que se possa extrair desse princípio exigências e obrigações tão 

descritivas quanto as regras quando formos analisar a sua incidência sobre os negócios 

jurídicos processuais celebrados pela Fazenda Pública. No entanto, por vezes, poderão ser 

 

sério. Trad. Nelson Boeira. 3ª ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2010. Na doutrina brasileira: 
ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 18 ed. São Paulo: 
Malheiros, 2018. De forma bastante sintética, essas espécies normativas se diferenciariam por três principais 
aspectos: i) o modo de estruturação da norma: princípios seriam normas dotadas de um maior grau de 
generalidade ao passo que regras teriam menor grau de generalidado; ii) o modo de aplicação: regras seriam 
aplicadas de uma forma tudo ou nada, enquanto que os princípios seriam aplicados de acordo com uma lógica 
de mais ou menos, na medida em que seriam mandamentos de otimização, de modo que poderiam ser 
satisfeitos em graus variados;43 e iii) o modo de solução de antinomias: se duas regras entram em conflito, 
uma delas não poderia ser válida e, portanto, deveria ser retirada do ordenamento jurídico, a partir dos 
critérios clássicos de resolução de antinomias, ao passo que na resolução de conflito entre princípios surge a 
ideia da dimensão de peso, de modo que o intérprete deveria levar em conta a força relativa de cada um. 
Assim, no caso concreto, não haveria o afastamento de um deles, mas apenas a sobreposição do princípio que 
tiver peso maior. Humberto Ávila boa definição do conceito de regras e princípios. Em linhas gerais, para o 
autor as regras seriam normas imediatamente descritivas, isto é, normas que descrevem uma conduta ou 
comportamento permitido, exigido ou proibido pelo ordenamento jurídico ou, então, que atribuem 
determinados efeitos jurídicos a atos, fatos ou situações. Já os princípios seriam normas imediatamente 
finalísticas, ou seja, normas que visam a promover um estado ideal de coisas (um fim a ser atingido), sem 
antecipar qual o comportamento concreto deve ser adotado para se atingir a finalidade buscada pela norma 
(ÁVILA, Humberto Teoria dos princípios. Ob. Cit., p. 102-105). 
44 Nesse sentido, Cf. BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. Conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 
Ob. Cit. passim; TABORDA, Maren Guimarães. O princípio da igualdade em perspectiva histórica: 
conteúdo, alcance e direções. Ob. Cit., passim; FAGUNDES, Seabra. O princípio constitucional da igualdade 
perante a lei e o poder legislativo. Ob. Cit., passim. 
45 GUEDES, Jefferson Carús. Igualdade e desigualdade: Introdução conceitual, normativa e histórica dos 
princípios. Ob. Cit., p. 215; ÁVILA, Humberto. Teoria da igualdade tributária. Ob. Cit., p. 143. Humberto 
Ávila, vale destacar vai além e reconhece que a igualdade  
46 Segundo Jefferson Carús Guedes “há uma tendência em considerar a igualdade um princípio e não uma 
regra (...). Essa classificação não impede que a contradição ao princípio da igualdade resulte na contradição 
a uma regra.” (GUEDES, Jefferson Carús. Igualdade e desigualdade: introdução conceitual, normativa e 
história dos princípios. Ob. Cit., p. 166-167). Também tratando a igualdade como princípio, Cf. TARTUCE, 
Fernanda. Igualdade e vulnerabilidade no processo civil. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 55-57. 
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deveres e exigências não positivados, daí porque prefere-se falar em deveres ou obrigações 

oriundos do princípio da igualdade a falar em regra da igualdade.  

 

1.2.4 Proposta de conceito instrumental de igualdade jurídica. 

 

Do quanto exposto até o momento já parece possível formular um conceito de 

igualdade que se alinhe aos ensinamentos consagrados na doutrina e que sirva aos 

propósitos do presente trabalho. 

A igualdade para este trabalho, assim, é um princípio jurídico positivado na 

Constituição Federal, no rol de direitos e garantias fundamentais, por meio do qual se 

preconiza um estado de coisas igualitário. Isso significa não apenas tratamento uniforme 

perante a lei, mas, ainda, vedações a privilégios e discriminações arbitrárias e ilegítimas à 

luz da Constituição e, também, esforços positivos no sentido de buscar uma sociedade 

mais igualitária e justa. Por fim, a análise em concreto da igualdade, isto é, se uma situação 

enseja tratamento igual ou desigual, exige uma análise relacional e comparativo, 

demandando do intérprete ou aplicador o conhecimento de seus elementos estruturais, em 

especial os sujeitos comparados (igualdade entre quem?) e o critério de comparação 

(igualdade de quê?). 

Estabelecida essa premissa conceitual, necessário sair da abstração e adentrar 

naquelas dimensões ou incidências da igualdade que interessam para enfrentar o problema 

e a pergunta de pesquisa. 

Como visto em sede introdutória, o problema de pesquisa reside no âmbito de 

liberdade do ente público para flexibilizar e conformar o processo à luz da igualdade, ou 

seja, em que medida o princípio da igualdade condicionaria ou moldaria a liberdade da 

Administração na celebração de negócios processuais. 

Para essa finalidade, portanto, imprescindível analisar: i) como o princípio da 

igualdade impacta a atuação da Administração Pública, especificamente no que tange a 

necessidade de conferir aos administrados um tratamento igualitário e não discriminatório 

para que, posteriormente, se possa analisar como esse impacto irá se revelar na atuação 

negocial processual do ente público; ii) como a igualdade se insere no fenômeno 

processual, sobretudo enquanto exigência de equilíbrio entre as partes. 
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1.3. Igualdade e Administração Pública. Princípio da igualdade como dever de 

tratamento igualitário devido aos administrados pelo Poder Público. 

 

A igualdade, como visto, é princípio constitucional que preconiza um estado 

de coisas igualitário, do qual podem, em tese, ser extraídas diversas exigências e deveres47 

dirigidos às três esferas de poder do Estado.48 

Considerando o problema de pesquisa proposto, ou seja, a questão atinente ao 

impacto da igualdade no âmbito de liberdade do Poder Público para conformar e 

flexibilizar o processo, interessa, inicialmente, analisar como esse princípio impacta a 

atuação administrativa do Poder Público, a fim de verificar se esse impacto também se 

manifesta na celebração de negócios jurídicos processuais.49 

Dentre as exigências decorrentes do princípio de igualdade no que tange à 

Administração Pública, entende-se que a mais relevante para o presente estudo é o dever 

de tratamento igualitário devido aos administrados, pois essa exigência possuirá influência 

direta na celebração de negócios jurídicos processuais pela Fazenda Pública.  

O dever de tratamento igualitário devido pelo ente público decorre da noção 

de que a simples existência de um mesmo texto normativo aplicável a todos não é 

suficiente para se concretizar o ideal de igualdade. Afinal, de um mesmo dispositivo 

podem ser extraídas diversas normas pelo aplicador do direito,50 na medida em que toda 

aplicação do direito pressupõe sua interpretação,51 a qual, como é intuitivo, nem sempre é 

 
47 Wallace Corbo chama a atenção para a possibilidade de se extrair, da igualdade, exigências de igualdade 
de participação política e igualdade de respeito às identidades socioculturais. (CORBO, Wallace. 
Discriminação indireta: conceito, fundamentos e uma proposta de enfrentamento à luz da Constituição de 
1988. Ob. Cit., p. 37). Apenas para citar outras possibilidades, poderíamos extrair do princípio da igualdade 
deveres dirigidos ao legislador na elaboração normativa ou mesmo ao julgador no exercício da função 
jurisdicional. 
48 GUEDES, Jefferson Carús. Igualdade e desigualdade: introdução conceitual, normativa e história dos 
princípios. Ob. Cit., p. 218; ABREU, Rafael Sirangelo de. Igualdade e processo: posições processuais 
equilibradas e unidade do direito. Ob. Cit., p. 62-63. 
49 Aqui, partimos da premissa, mais bem abordada adiante, de que os negócios processuais são atos jurídicos 
processuais em sentido amplo e que, portanto, a decisão de celebrar um negócio jurídico decorre de um ato 
ou de um processo administrativo que encerra, em última análise, um ato decisório, dotado de algum grau de 
discricionariedade, do agente competente, isto é, uma decisão administrativa pela prática de um negócio 
jurídico processual. Enquanto decisão administrativa, a opção pela celebração de um negócio processual 
deve-se pautar pelos princípios que regem a atividade administrativa. É a partir daí que se torna imperativo 
apresentar os efeitos do princípio igualdade na atividade administrativa enquanto dever de tratamento 
igualitário dos administrados e potenciais celebrantes de um negócio jurídico processual com o Poder 
Público. 
50 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios. Ob. Cit., p. 50-51. 
51 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação e aplicação do direito. 4ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 2006, p. 26. 
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unívoca. É preciso, portanto, que a Administração Pública, enquanto aplicadora das 

normas jurídicas, obedeça a um grau de uniformidade e coerência na interpretação do 

direito e, portanto, nas decisões tomadas e atos praticados como forma de garantir a 

igualdade dos administrados.  

Alguns autores tratam esse dever de tratamento igualitário como “igualdade 

na aplicação da lei pelo Poder Executivo”,52 na medida que, em última análise, o que se 

busca é que a Administração Pública tenha uma postura igualitária e não discriminatória 

na sua tomada de decisões e atuação, a qual envolve, via de regra, a aplicação da lei. 

Prefere-se, contudo, falar em dever de tratamento igualitário a fim de denotar 

que a igualdade deve estar presente não só na aplicação da lei em sentido estrito, mas em 

toda a atuação do Poder Público, que pode se amparar em outros atos normativos que não 

apenas a lei em sentido estrito.53 Além disso, parece que falar em dever de tratamento 

igualitário, em vez de “igualdade na aplicação da lei pelo Poder Executivo”, enfatiza o 

respeito devido aos administrados. 

Retomando os elementos estruturais da igualdade,54 essenciais para a análise 

prática desse princípio e dos direitos e deveres dele decorrentes, importante enfrentar, 

nesse caso, as indagações “igualdade entre quem?” e “igualdade de quê?” a fim de bem 

identificar a que se está a referir quando se fala em igualdade enquanto tratamento 

igualitário. 

 Nesse caso, tem-se como resposta, respectivamente: i) igualdade entre os 

administrados em face do tratamento dispensado pela Administração Pública; ii) igualdade 

de tratamento e de oportunidades para a prática de atos perante a Administração Pública 

(aqui o ato que mais de perto interessa é o ato que decide pela celebração de negócio 

processual).  

É neste sentido, portanto, que se enxerga a igualdade enquanto dever de 

tratamento igualitário como um fenômeno a equalizar todo os administrados no que tange 

à oportunidade na prática de atos perante a Administração Pública.  

 

 
52 GUEDES, Jefferson Carús. Igualdade e desigualdade: introdução conceitual, normativa e histórica. Ob. 
Cit., p. 152. 
53 ARAGÃO, Alexandre Santos de. A concepção pós-positivista do princípio da legalidade. Revista de 
Direito Administrativo. Rio de Janeiro, n. 236, p. 63, abr./jun. 2004. 
54 Vide item 1.2.1. 
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1.3.1. Fundamentos do dever de tratamento igualitário 

 

A Administração Pública, e todos os entes que a compõem, por estarem 

jungidos ao princípio da legalidade em sua vertente contemporânea da juridicidade,55 que 

preconiza a vinculação a todo o ordenamento jurídico, devem respeito à Constituição 

Federal, que ocupa o vértice da hierarquia normativa no nosso sistema. Nessa esteira, 

consoante já afirmado e explorado,56 a CF/88 positiva de forma expressa o princípio da 

igualdade tanto na sua dimensão formal quanto na sua dimensão material, permitindo 

concluir pela sua imperatividade normativa em face da Administração Pública. 

Daí já seria possível extrair o dever de tratamento igualitário pelo Poder 

Público nas suas relações travadas com particulares. Afinal, se a atuação dos entes 

públicos está vinculada à Constituição, parece evidente que, não apenas o legislador, mas 

os entes integrantes da Administração Pública, isto é, os órgãos que compõem o Poder 

Executivo, no exercício da atividade administrativa, são evidentemente destinatários do 

comando constitucional em comento.57  Portanto, o princípio da igualdade, tal como 

previsto no art. 5º, caput, da Constituição Federal, já seria capaz de exigir da 

Administração Pública o tratamento isonômico dos administrados no que tange à 

concessão de oportunidades a todos.58  

Além disso, especificamente em relação ao Poder Público, esse dever de 

tratamento igualitário muitas vezes é associado a outros princípios constitucionais.59 

 
55 Cf. OTERO, Paulo. Legalidade e Administração Pública: o sentido da vinculação administrativa à 
juridicidade. Almedina: Coimbra. 2003. 
56 Vide item 1.2.3. 
57 TUCCI, Rogério Lauria; CRUZ E TUCCI, José Rogério. Constituição de 1988 e processo. Regramentos e 
garantias constitucionais do processo. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 39; TABORDA, Maren Guimarães. O 
princípio da igualdade em perspectiva histórica: conteúdo, alcance e direções, Ob. Cit. p. 261; GUEDES, 
Jefferson Carús. Introdução conceitual, normativa e histórica. Ob. Cit. p. 217-219. 
58 A partir dessa obrigatoriedade de concretização da igualdade no seio da atividade administrativa, há 
inclusive quem fale em um “direito administrativo inclusivo” voltado a reger e viabilizar a atuação da 
administração pública tendente a promover o princípio da igualdade em sua acepção material (MACERA, 
Paulo Henrique. Direito administrativo inclusivo e princípio da isonomia: critérios para o estabelecimento de 
uma discriminação positiva inclusiva constitucional. Ob. Cit. p. 146). 
59 Jefferson Carús Guedes afirma que esse dever de tratamento igualitário viria associado a todos os princípios 
previstos no art. 37, caput da Constituição, ou seja, legalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Segundo 
o autor “cada um desses princípios, a seu modo, contribui à efetividade da igualdade na aplicação da lei pela 
Administração, que só pode atuar porque esta mesma lei a autoriza (legalidade), sem considerar a quem 
diretamente se destina (impessoalidade), observando preceitos éticos (moralidade), com ampla divulgação 
dos fundamentos da atuação (publicidade) e pelos meios mais acessíveis e menos oneroso.” (GUEDES, 
Jefferson Carús. Igualdade e desigualdade: introdução conceitual, normativa e histórica. Ob. Cit., p. 152).  
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De forma mais clara, muitos extraem o dever de tratamento igualitário, sem 

favorecimentos ou privilégios, do princípio constitucional da impessoalidade previsto no 

art. 37, caput, da Constituição, estabelecendo praticamente uma identificação entre o 

princípio da impessoalidade e o princípio da igualdade, sob o fundamento de que o 

primeiro seria apenas uma manifestação do último.60 

Por outro lado, a doutrina que estuda o princípio da impessoalidade de forma 

mais aprofundada no Brasil costuma identificar conteúdo específico, mais abrangente do 

que a simples noção de igualdade ou isonomia. Para esses autores, a simples equiparação 

dos princípios da impessoalidade e da isonomia seria limitativa do alcance do primeiro.61  

Ana Paula Oliveira Ávila, em obra monográfica sobre o conteúdo jurídico do 

princípio da impessoalidade, aponta que “a noção de impessoalidade abarca as noções de 

objetividade, imparcialidade, neutralidade e transparência da Administração”.62 A autora, 

portanto, apresenta uma visão de impessoalidade consistente numa série de deveres que 

não seriam restritos ao dever de tratamento igualitário dos administrados pela 

Administração. Em sentido semelhante, Tarcísio Vieira de Carvalho Neto defende que a 

impessoalidade configuraria um princípio com muitas dimensões, dentre as quais as 

noções de imparcialidade, objetividade e neutralidade política,63 empregando, também, 

uma compreensão multidimensional do referido princípio.  

A despeito da existência ou não de um conteúdo jurídico específico ao 

princípio da impessoalidade, é possível extrair, do entendimento manifestado pela 

doutrina especializada, uma íntima relação entre impessoalidade e igualdade, enquanto 

dever de tratamento uniformizado dos cidadãos. Isso porque, a igualdade seria uma das 

facetas do princípio da impessoalidade ou, no mínimo, um dos ideais resguardados pela 

concretização da impessoalidade. 

 
60 É o que defende, por exemplo, Celso Antônio Bandeira de Mello, para quem o princípio da impessoalidade 
não seria senão o próprio princípio da igualdade ou da isonomia, que se traduziria na ideia de que a 
“Administração tem que tratar a todos os administrados sem discriminações, benéficas ou detrimentosas 
(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 28ª ed. São Paulo: Malheiros, 
2011, p. 114). Na mesma esteira, Gilmar Mendes defende que a impessoalidade seria uma decorrência do 
princípio republicano e se manifestaria “como expressão de não protecionismo e de não perseguição 
realizando, no âmbito da Administração Pública, o princípio da igualdade, previsto na Constituição Federal 
em seu 
61 CARVALHO NETO, Tarcísio Vieira de. O princípio da impessoalidade nas decisões administrativas. 
2014. Tese (Doutorado). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, p. 85. 
62 ÁVILA, Ana Paula Oliveira. O princípio da impessoalidade da administração pública: para uma 
administração imparcial. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 25. 
63 CARVALHO NETO, Tarcísio Vieira de. O princípio da impessoalidade nas decisões administrativas. Ob. 
Cit., p. 331. 
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Nesse sentido, a título exemplificativo, Ana Paula Ávila reconhece 

expressamente que “não seria possível estabelecer uma separação absoluta entre o 

princípio da impessoalidade e o princípio da igualdade”64  e que a primeira poderia ser 

explicada como o princípio que impõe à Administração Pública, dentre outras obrigações, 

“o dever de respeitar o direito de igualdade dos administrados e de não se valer da máquina 

pública para lograr proveito pessoal ou de outrem (...)”.65  

Nesse contexto, parece plenamente possível extrair dos deveres dedutíveis da 

impessoalidade importantes contribuições para a concretização da igualdade enquanto 

dever de tratamento igualitário pelo Poder Público. 

Isso porque, o fato de a impessoalidade exigir objetividade, imparcialidade e 

neutralidade do Poder Público faz com que o sistema decisório e a prática de atos 

administrativos daí decorrente, ao menos em tese, sejam infensos a simpatias ou antipatias 

pessoais, motivações político-partidárias ou preferências ditadas por sentimentos 

subjetivos e pessoais. Por outro lado, faz com que as decisões sejam objetivamente 

orientadas, isentas e desinteressadas. Essas são características fundamentais para que o 

ente público, na prática, dispense tratamento igualitário aos cidadãos.  

Portanto, em alguma medida a igualdade, enquanto ideia a ser concretizada 

pela Administração Pública, exige a impessoalidade,66 na medida em que, sem os deveres 

decorrentes da impessoalidade, sobretudo a objetividade e a imparcialidade, dificilmente 

se atingirá, na prática, um estado de coisas igualitário representado por um Poder Público 

que trate os seus administrados de forma igual e sem discriminações arbitrárias.  

 
64 ÁVILA, Ana Paula Oliveira. O princípio da impessoalidade da administração pública: para uma 
administração imparcial. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 20. 
65 ÁVILA, Ana Paula Oliveira. O princípio da impessoalidade da administração pública: para uma 
administração imparcial. Ob. Cit. p. 25-26. Da mesma forma, Tarcísio de Carvalho Neto reconhece, ainda 
que de forma implícita, que a impessoalidade, dentro da sua feição multifacetada, exige o tratamento 
isonômico dos administrados. É o que se extrai de diversas passagens em que vislumbra a concretização do 
princípio da impessoalidade em normas que conferem tratamento isonômico aos cidadãos. Por exemplo, 
comentando o disposto no art. 3º da Lei de Licitações (Lei 8.666/93), o autor afirma o seguinte: “Ao se referir 
à isonomia, no sentido da necessidade de se conferir tratamento isonômico daqueles que desejam contratar 
com a Administração Pública, busca a lei assegurar a impessoalidade na ação administrativa.” (CARVALHO 
NETO, Tarcísio Vieira de. O princípio da impessoalidade nas decisões administrativas. Ob. Cit. p. 111). Em 
outra passagem, o autor assim se manifesta sobre a atuação administrativa: “Nessa perspectiva, em particular, 
a atuação impessoal do Estado materializa a concepção da doutrina italiana de impessoalidade como 
tratamento isonômico dos cidadãos.” (CARVALHO NETO, Tarcísio Vieira de. O princípio da 
impessoalidade nas decisões administrativas, p. 236.) 
66 ÁVILA, Ana Paula Oliveira. O princípio da impessoalidade da administração pública: para uma 
administração imparcial. Ob. Cit. p. 34. 
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Parece seguro, portanto, concluir que a impessoalidade oferece fundamento 

constitucional ao dever de tratamento igualitário da Administração Pública para com os 

administrados, representando, portanto, mais um impacto da Constituição Federal na 

atuação estatal, sob o ponto de vista da igualdade. 

Portanto, seja a partir do art. 5º, caput da Constituição, que concretiza o 

princípio da igualdade, seja a partir do art. 37, caput, também da Constituição Federal, que 

concretiza o princípio da impessoalidade, parece possível extrair o dever do administrador 

de tratar os administrados de forma igualitária.  

 

1.3.2. Consequências da igualdade enquanto dever de tratamento igualitário. 

Redução da discricionariedade (âmbito de liberdade) na tomada de decisões 

administrativas 

 

Mais importante do que constatar que a Administração Pública deve, com base 

na Constituição, dispensar tratamento igualitário aos administrados, é examinar as 

consequências concretas desse dever, isto é, os reflexos práticos que essa igualdade dos 

administrados perante à Administração possui para fins do presente estudo, sempre com 

os olhos voltados ao problema de pesquisa, qual seja, o espaço de liberdade do ente público 

na flexibilização/conformação do processo por meio de negócios jurídicos processuais. 

Nesse sentido, a consequência do dever de tratamento igualitário que mais 

interessa ao presente trabalho se relaciona com a redução da discricionariedade das 

decisões tomadas e atos praticados pelo Poder Público.  

A relevância dessa consequência para o presente trabalho decorre do fato de 

que a decisão por flexibilizar ou não o processo, por meio de um negócio jurídico 

processual, mostra-se, em princípio, discricionária,67 ou seja, encontra-se submetida a um 

juízo de conveniência e oportunidade do agente competente para celebrar ou autorizar a 

celebração de um acordo processual. Ora, sendo essa uma decisão discricionária, importa 

ter em mente se o dever de tratamento igualitário teria o condão de afetar esse espaço de 

discricionariedade. 

De início, é importante lembrar que, numa visão clássica do direito 

administrativo, a atuação administrativa, em geral, pode ser categorizada como vinculada 

 
67 Trabalharemos essa ideia com maior aprofundamento no item 4.2.2. 
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ou discricionária. Seria vinculada a atuação quando não houvesse nenhuma margem de 

escolha ao administrador. Por outro lado, seria discricionária quando, em maior ou menor 

medida, houvesse margem de liberdade de escolha para o administrador na tomada de 

decisão.68 

Atualmente, no entanto, é razoavelmente pacífico que a atuação e as decisões 

administrativas, como regra, não se situam no campo da vinculatividade pura e tampouco 

da discricionariedade absoluta, devendo se levar em conta o aspecto predominante no 

exercício do poder decisório.69 É nesse sentido que se fala em uma ideia de graus de 

vinculação70 em vez de se opor, de forma estanque, atuação vinculada, de um lado, e 

discricionária, de outro. 

Precisamente nesse ponto, uma das formas, ou graus, de vinculação seria 

exatamente a incidência de princípios jurídicos sobre o espaço de liberdade decisória, no 

sentido de que tais normas, sobretudo aquelas positivadas na Constituição, teriam o 

condão de limitar a atuação, em princípio discricionária, do ente público.71 

Dentro dessa ideia de graus de vinculação e de princípios atuando como 

limites à atuação dos entes públicos é que o processo decisório da Administração Pública, 

que culmina na prática de atos administrativos, deve ser impregnado pelo princípio da 

igualdade e pelo consequente dever de tratamento igualitário, o que, muitas vezes, 

resultará um estreitamento da eventual discricionariedade de atuação do Poder Público. 

Nessa esteira, o dever de tratamento igualitário exige, por exemplo, que as 

decisões tomadas pelo ente público, ainda quando numa seara inicialmente discricionária, 

sejam coerentes e harmônicas com decisões tomadas anteriormente para sujeitos e 

situações semelhantes, como forma exatamente de evitar tratamentos desiguais. 

Afinal, a tomada de decisões contraditórias e desordenadas, sem justificativa 

razoável, atenta contra a garantia constitucional da igualdade. Em outras palavras, o 

 
68 Nesse sentido, Maria Sylvia Di Pietro afirma “Pode-se concluir que a atuação da Administração Pública 
no exercício da função administrativa é vinculada quando a lei estabelece a única solução possível diante de 
determinada situação de fato; ela fixa todos os requisitos, cuja existência a Administração deve limitar-se a 
constatar, sem qualquer margem de apreciação subjetiva. E a atuação é discricionária quando a 
Administração, diante do caso concreto, tem a possibilidade de apreciá-lo segundo critérios de oportunidade 
e conveniência e escolher uma dentre duas ou mais soluções, todas válidas para o direito.   (DI PIETRO, 
Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 27 ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 52). 
69 MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 21ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 99. 
70 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Teoria geral dos atos administrativos – uma releitura à luz dos novos 
paradigmas do direito administrativo. In MEDAUAR, Odete; SCHIRATO, Vitor Rein. (Organizadores). Os 
Caminhos do Ato Administrativo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 55. 
71 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, democracia e 
constitucionalização. 3 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2014. p.  220-221. 
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tratamento distinto em casos análogos ou semelhantes, que não possuam diferenças 

relevantes, implicará inexoravelmente em vulneração da igualdade por parte da 

Administração Pública. É vedado, nesse sentido, que grupos de administrados 

privilegiados recebam tratamento especial do ente público, sem justificativa compatível 

com a Constituição. 

Portanto, é essencial que o Poder Público, em nome da igualdade e do dever 

de tratamento igualitário que dela decorre, guarde coerência e consistência nas decisões 

tomadas ao longo do tempo, de modo a não incorrer em discriminações arbitrárias quanto 

aos particulares. Não se pode decidir pela possibilidade da prática de um ato para um 

determinado administrado numa dada circunstância e, no dia seguinte, se decidir, sem 

justificativa plausível, pela impossibilidade da prática do mesmo ato para o administrado 

que se encontre em situação semelhante. Essa falta de coerência implica inequívoco 

descumprimento do dever de tratamento igualitário dos administrados. 

Do exposto, verifica-se que a igualdade irá exigir da Administração Pública, 

do ponto de vista da interpretação e aplicação do direito, os mesmos padrões decisórios 

para administrados em situações similares ou análogas que lhe sejam submetidas, o que 

inclui, para o que interessa ao presente trabalho, decisões relativas à celebração de 

negócios jurídicos processuais. 

 

1.4. Igualdade e processo 

 

No item anterior analisamos como o princípio da igualdade afeta a atuação da 

Administração Pública, sobretudo enquanto dever de tratamento igualitário dos 

administrados e como este dever pode restringir a sua atuação discricionária.  

Neste momento, passaremos a analisar como o princípio da igualdade se insere 

na lógica do fenômeno processual. Novamente, devemos ter por ponto de partida nosso 

problema de pesquisa, ou seja, o impacto da igualdade no âmbito de liberdade do Poder 

Público para conformar e flexibilizar o processo. Buscaremos averiguar, portanto, se a 

igualdade enquanto fenômeno interno ao processo possui contribuições no sentido de 
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conformar a vontade do ente público quando da celebração de negócios jurídicos 

processuais.72 Este, portanto, o objetivo deste item. 

A igualdade se insere no processo, inicialmente, pela ideia de paridade de 

armas entre os litigantes, isto é, a ideia de que ambas as partes, independentemente de 

quem sejam, devem ter as mesmas oportunidades. Portanto, em princípio, quando se fala 

em igualdade no processo o que se tem em vista é a igualdade entre as partes de uma 

determinada relação jurídica processual. 

Retomando os elementos estruturais da igualdade,73 essenciais para a análise 

prática desse princípio, importante enfrentar, nesse caso, as indagações “igualdade entre 

quem?” e “igualdade de quê?” a fim de bem identificar a que se faz referência quando se 

fala em igualdade processual 

Nesse caso, tem-se as seguintes respostas, respectivamente: i) igualdade entre 

os litigantes ou potenciais litigantes; ii) igualdade de oportunidades e de meios para 

influenciar e buscar resultados processuais legítimos e justos.  

É neste sentido, portanto, que enxergamos a igualdade processual enquanto 

instrumento apto a conferir iguais oportunidades aos litigantes para influenciar resultados 

processuais legítimos e justos. 

 

1.4.1. Fundamentos da igualdade processual  

 

A busca de tratamento equânime das partes no plano processual passou a 

ganhar especial relevância a partir do avanço da ideia de acesso à justiça, enquanto 

exigência, dirigida ao Estado, de tornar a justiça acessível a todos.74 Com efeito, é ao se 

viabilizar e estimular o acesso à justiça de todas as classes econômico-sociais75 e ter no 

 
72 Parte-se da premissa aqui de que o negócio jurídico processual pode ser influenciado por desigualdades 
processuais entre os litigantes/celebrantes. Desse modo, como será mais bem demonstrado no último capítulo  
deste trabalho, a igualdade processual limitaria eventuais negócios jurídicos se fundassem em ou gerassem 
desigualdades intoleráveis pelo sistema jurídico. No entanto, tem-se que a igualdade processual também 
poderia desempenhar papel eficacial distinto autorizando ou estimulando a celebração de negócios 
processuais quando estes buscassem concretizar situações igualitárias no bojo do processo. 
73 Vide item 1.2.1. 
74 CAPPELLETTI, Mauro. Fundamental guarantees of the parties in civil litigation: comparative, 
constitutional, international, and social trends. Stanford Law Review. Vol. 25, Nº. 5, 1973, p. 689. 
75 Essa vertente do acesso à justiça se adequaria àquilo que Mauro Cappelletti e Bryan Garth chamaram de 
primeira onda renovatória da ideia de acesso à justiça, isto é, a criação de mecanismos para a superação de 
barreiras econômicas como forma de possibilitar o acesso à justiça a camadas menos favorecidas da 
população. Cf. (CAPPELLETTI, Mauro e GARTH, Bryant. Acesso à Justiça, tradução Ellen Gracie 
Northfleet. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor. 1988, p. 31-49) 
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processo um palco de disputas entre partes essencialmente desiguais, que passa a se tornar 

imperativo o tratamento do princípio da igualdade no âmbito do processo civil. 

A partir daí, a igualdade tornou-se fundamental para a própria legitimidade do 

processo enquanto mecanismo de resolução de conflitos76 Da mesma forma, a isonomia 

entre as partes passou a ser enxergada como importante critério para se aferir a justiça do 

procedimento.77 Isso porque, só seria possível haver segurança de que o processo seria um 

instrumento legítimo para assegurar resultados substancialmente justos se ele for justo em 

si próprio, proporcionando, dentre outras garantias, o tratamento isonômico dos 

litigantes.78 

No direito brasileiro, a igualdade processual possui como fundamento, em 

primeiro plano, a própria Constituição Federal.  

De fato, se a constitucionalização do processo civil é uma realidade posta79 e 

o texto constitucional preconiza, como já visto, em seu art. 5º, caput, o preceito igualitário, 

é natural que o processo civil seja influenciado pelo ideal constitucional de um processo 

 
76 Segundo Barbosa Moreira “a credibilidade do processo como instrumento de solução de conflitos de 
interesses depende essencialmente de sua capacidade para oferecer aos respectivos titulares uma perspectiva 
de equanimidade. É indispensável, portanto, que ambos os litigantes possam nutrir alguma esperança de 
vencer e, mais ainda, que podem confiar na possibilidade prática de vitória.” (BARBOSA MOREIRA, José 
Carlos. La igualdad de las partes en el proceso civil. Temas de direito processual: quarta série. São Paulo: 
Saraiva. 1989, p. 68 (tradução livre)). 
77 Segundo Jerry Mashaw  “the degree to which procedures facilitates equal opportunities for the adversaries 
to influence the decision may be the most important criterion by which fairnesse is evaluated” (MASHAW, 
Jerry L. The supreme court’s due process cauculus for administrative adjudication in Mathews v. Eldridge: 
three factos in search of a theroy of value. University of Chicago Law Review. Vol 44, p. 52. Disponível em 
https://chicagounbound.uchicago.edu/uclrev/vol44/iss1/5/. Acesso em 28.04.2019). 
78 DINAMARCO, Candido Rangel. Instituições de direito processual civil. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009, 
p. 62. 
79 CALMON DE PASSOS, J.J. Instrumentalidade do processo e devido processo legal. Revista Diálogo 
Jurídico, Salvador, v.1, n. 1, 2001, p. 5. Disponível em http://www.direitopublico.com.br. Acesso em 
29.07.2020. No mesmo sentido, Heitor Sica afirma que uma das consequências da constitucionalização do 
direito processual civil é exatamente a tutela constitucional do processo “firme numa gama de princípios e 
garantias que, alçadas à categoria de direitos fundamentais devem orientar a formulação, interpretação e 
aplicação de todas as normas processuais infraconstitucionais.” (SICA, Heitor Vitor Mendonça. O direito de 
defesa no processo civil brasileiro: um estudo sobre a posição do réu. São Paulo: Atlas, 2011, p. 22) 
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equânime, em que as partes litiguem em pé de igualdade.80 Assim, a igualdade tal como 

prevista na Constituição é premissa da afirmação da igualdade processual.81 

Do ponto de vista do direito infraconstitucional positivo, por outro lado, a 

igualdade é expressamente positivada no art. 7º do CPC, quando se prevê que fica 

assegurada às partes a paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e 

faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus e deveres, bem como no art. 139, I 

do CPC que prevê que o juiz deverá assegurar às partes igualdade de tratamento.  

Desses dispositivos, fica claro que não é suficiente se preconizar uma 

igualdade do ponto de vista do direito material, sendo necessário que também no âmbito 

do processo as partes tenham a igualdade de tratamento garantida perante o Judiciário. 

Como afirma Fernanda Tartuce, “Havendo desigualdade entre as partes envolvidas na 

relação material, é importante atuar para evitar que a assimetria jurídica contamine o 

processo.”82   

Portanto, o processo é um ambiente em que deve se assegurar a igualdade 

entre partes seja com fundamento direto na Constituição, seja com fundamento no Código 

de Processo Civil. 

 

1.4.2. Da paridade de armas ao efetivo equilíbrio processual. 

 

Sob o influxo da igualdade, prevista na Constituição e na legislação 

infraconstitucional, o processo deve ser estruturado de modo a que ambos os litigantes 

 
80 Um dos textos que teve maior influência em nossa pesquisa sobre igualdade processual foi o “The concept 
of equality on civil procedure” do professor de Harvard William Rubenstein. Neste ensaio, Rubenstein 
afirma, em diversas passagens, que a igualdade processual (procedural equality) não se confunde igualdade 
constitucional (constitucional equality). A ideia parece se aproximar da distinção que se faz entre igualdade 
dos particulares perante à Administração Pública, que seria a igualdade constitucional, e a igualdade 
processual. Todavia, aqui reside ponto distintivo: defende-se que o princípio da igualdade positivado na 
Constituição da República é o fundamento principal da igualdade processual (assim como da igualdade 
extraprocessual). Já Rubenstein defende que a “equal protection clause”, ou seja, a décima quarta emenda à 
Constituição Americana pouco auxiliaria nos problemas de igualdade processual (Cf, por exemplo, 
RUBENSTEIN, William. The concept of equality on civil procedure [August 2001], disponível em 
https://ssrn.com/abstract=281271,  p. 25). Em suma, defende-se que o art. 5º, CF, tem incidência direta, em 
razão da constitucionalização do direito, sobre o direito processual e, portanto, é um dos fundamentos e 
premissas para a igualdade processual. Já para Rubenstein a “equal protection clause” pouco teria de 
influência sobre as igualdades processuais por ele preconizadas. 
81 Nesse sentido, afirma Ada Pellegrini Grinover que “a igualdade perante à lei é premissa para a afirmação 
da igualdade perante o juiz.” (GRINOVER, Ada Pellegrini. As garantias constitucionais do direito de ação. 
São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1973, p. 79). 
82 TARTUCE, Fernanda. Igualdade e vulnerabilidade no processo civil. Ob. Cit., p. 101. 
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tenham iguais, ou no mínimo equiparáveis, deveres, ônus e faculdades processuais. É o 

que tradicionalmente se conhece como garantia da paridade de armas.  

Numa concepção tradicional, a paridade de armas se realizaria na medida em 

que houvesse uma simetria de posições, isto é, ao poder de uma parte corresponderia o 

poder equivalente de outra.83 Sob esse enfoque, a ambos os litigantes deveria ser atribuído 

o mesmo tratamento, legal e judicial, no processo, a fim de que dispusessem das mesmas 

“armas” para buscar um resultado favorável por meio do processo. 

No entanto, essa noção pode ser insuficiente para o alcance de um processo 

efetivamente igualitário. Isso porque, caso se entenda que todas as partes, 

independentemente de quem sejam e do poderio que possuam, devem receber 

rigorosamente o mesmo tratamento e as mesmas oportunidades durante o trâmite 

processual, eventuais igualdades prévias entre elas existentes poderão não ser equalizadas, 

transformando o processo num palco de opressão do mais forte sobre o mais fraco. Afinal, 

o simples fato de possuírem as mesmas armas, além de partir de uma premissa que 

desconsidera eventuais – e frequentes – disparidades no campo extraprocessual, não 

garante que as partes estejam em efetivo equilíbrio no processo.84 

Dessa forma, conquanto importante, a ideia de paridade de armas, nessa 

concepção clássica, estaria a refletir, em princípio, apenas a dimensão da igualdade formal 

no âmbito do processo, isto é, uma igualdade perante a lei.85 Ocorre, contudo, que, como 

visto anteriormente, a igualdade formal, enquanto ideal de submissão das partes a mesma 

lei (o que se coadunaria com essa visão estática da paridade de armas), não tem o condão 

de, por si só, assegurar a efetiva igualdade entre os jurisdicionados. Necessário, portanto, 

para o atingimento de um processo efetivamente igualitário a incorporação daquilo que se 

entende por igualdade material. 

A noção de igualdade material aplicada ao processo civil, implica, em 

primeiro lugar, reconhecer que os litigantes podem ser extremamente desiguais entre si. 

 
83 ABREU, Rafael Sirangelo de. Igualdade e processo: posições processuais equilibradas e unidade do direito. 
Ob. Cit., p. 72-73. 
84 ABREU, Rafael Sirangelo de. Igualdade e processo: posições processuais equilibradas e unidade do direito. 
Ob. Cit., p. 95. 
85 Essa vertente formal da igualdade no processo, embora insuficiente, tem pelo menos duas virtudes: i) autor 
e réu são reduzido ao gênero “parte”, o que viabiliza a identificação de um regime jurídico aplicável a ambos 
de modo razoavelmente uniforme, sem que haja regalias ou privilégios para qualquer deles; ii) leva em conta 
a necessidade de preservação da imparcialidade do juiz, já que esta deverá agir com objetividade na condução 
do processo, tratando as partes como iguais e sem discriminações que o façam pender para qualquer dos 
lados. Nesse sentido Cf. REICHELT, Luis Alberto. O conteúdo do direito à igualdade das partes no processo 
civil em perspectiva argumentativa. Revista de processo, Vol. 210/2012, p. 13-40 (versão online).  



 

 

44 

 

De fato, diversas circunstâncias – sociais, econômicas, culturais – podem contribuir para 

que haja um desequilíbrio de forças entre os litigantes na arena processual. Nesse caso, 

conferir-lhes uniformidade de ônus, deveres, faculdades e obrigações processuais, isto é, 

a possibilidade de utilizar as mesmas “armas” processuais, não seria suficiente para o 

atingimento de uma situação de efetiva igualdade no processo, podendo, muito pelo 

contrário se converter em uma fonte de privilégio de um litigante em detrimento do outro 

(aquele que, no plano material, fosse mais privilegiado).86 

É o que pode acontecer, por exemplo, em conflitos envolvendo litigantes 

habituais (repeat players),87 de um lado, e litigantes eventuais (one shooters) de outro. 

Nesses casos, existem evidências de que os litigantes habituais teriam uma série de 

vantagens em relação aos eventuais,88 o que lhes conferiria posição privilegiada e, 

portanto, mais vantajosa para conduzir eventual conflito ou disputa de interesses. 

O desequilíbrio daí decorrente seria flagrante, uma vez que, ainda que se 

confira paridade de armas dentro do processo, o fato é que o litigante habitual continuará 

tendo melhores condições estratégicas na condução do conflito. É por isso que Galanter 

afirma que quem tem (the ‘haves’) tende a sair na frente.89  

Nesse contexto, a ideia de igualdade material no âmbito do processo exigiria 

não só reconhecimento dessas disparidades existentes entre litigantes, em concreto, como 

também o esforço para minimizá-las, isto é, exige que sejam empreendidos esforços no 

sentido de que haja um mínimo de equilíbrio de posições entre as partes, de modo a que 

 
86 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. La igualdad de las partes en el proceso civil. Ob. Cit. p. 71. 
87 Afirma Marc Galanter que o repeat player consiste em “a unit which has had and anticipates repeated 
litigation, which has low stakes in the outcame ou any case and which has the resources to pursue its long 
run interests.” (GALANTER, Marc. Why the “Haves” come out ahead: speculations on the limits of legal 
change. Law and Society Review,1974, volume 9, p. 98) 
88 Dentre as vantagens arroladas por Galanter destacam-se: i) o conhecimento prévio acumulado, o que faz 
com que o litigante habitual consiga montar registro de casos e desenvolver as transações seguintes com base 
nisso; ii) a expertise desenvolvida nos múltiplos casos em que atua, o que faz com que eles acabem 
desfrutando de uma economia de escala; iii) a possibilidade que possuem de desenvolver relações informais 
facilitadoras com os encarregados institucionais; iv) a margem que o litigante habitual tem para jogar com as 
probabilidades, isto é, de adotar estratégias que lhe permitam ganhar no longo prazo, ainda que com risco de 
persa considerável em casos pontuais; v) a possibilidade de influenciar a elaboração de regras por meios 
como o lobby; vi) a viabilidade de os litigantes habituais jogarem com as próprias regras da litigância. 
(GALANTER, Marc. Why the “Haves” come out ahead: speculations on the limits of legal change. Ob. Cit., 
p. 98-103) 
89 GALANTER, Marc. Why the “Haves” come out ahead: speculations on the limits of legal change. Ob. 
Cit., p. 125. Afirmar que “quem tem sai na frente” não significa, como parece intuitivo, que o litigante 
habitual sempre sairá vitorioso do embate processual, mas apenas que as vantagens inerentes a sua condição 
lhe conferem melhores condições para buscar um resultado favorável no litígio, o que por si só já teria o 
condão de criar potenciais disparidades ofensivas à igualdade material. 
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ambas tenham igualdade de oportunidades práticas ou igualdade de chances dentro do 

processo.90  

Por maiores que sejam as diferenças fáticas entre as partes, estas não podem 

ser determinantes para o resultado do pleito.91 Desse modo, eventual desequilíbrio entre 

as partes deve ensejar inclusive a possibilidade de utilização de mecanismos 

compensatórios, criados pelo legislador e adotados pelo juiz, de modo a equalizar as 

possibilidades concretas de as partes influírem na decisão do julgador.92 Vale dizer, esse 

perfil material da igualdade processual pressupõe condutas afirmativas e positivas do 

legislador e do juiz na promoção do equilíbrio das partes,93 inclusive para viabilizar o 

efetivo contraditório.94 

Verifica-se, portanto, que a transposição das ideias de igualdade formal e 

igualdade material para o âmbito do processo civil revela a necessidade de se pensar a 

paridade de armas, não como uma mera uniformidade de tratamento ou simples outorga 

dos mesmos deveres, direitos, faculdades e obrigações, mas como um imperativo de busca 

do equilíbrio possível entre as partes, isto é, um equilíbrio que olhe para as desigualdades 

materiais existentes entre os litigantes e busque meios de equalizá-las, permitindo a ambas 

o exercício do direito de influência nas decisões judiciais na busca de um resultado 

processual justo, legítimo e favorável. 

 

1.4.3. Igualdade processual enquanto busca de resultados processuais iguais para 

casos semelhantes. 

 

 
90 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. La igualdad de las partes en el proceso civil. Ob. Cit. p. 70. 
91 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Dimensiones sociales del proceso civil. Temas de direito processual. 
Quarta série. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 31; BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes instrutórios do 
juiz. 4 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 101-102. 
92 BARBOSA MOREIRA. La igualdad de las partes en el proceso civil. Ob. Cit. p. 74. 
93 ABREU, Rafael Sirangelo de. Igualdade e processo. Ob. Cit., p. 95. 
94 Leonardo Greco afirma, nesse contexto, que a paridade de armas enquanto isonomia material seria um 
elemento essencial à concretização de um contraditório participativo, ao lado de outros elementos 
fundamentais como a noção de audiência bilateral, o conjunto de prerrogativas abarcadas pela ampla defesa 
e a flexibilidade de prazos. Cf. GRECO, Leonardo. O princípio do contraditório. Ob. Cit. p 71-79. Luiz 
Guilherme Marinoni, por sua vez, afirma que o contraditório deve ser definido “com base no princípio da 
igualdade substancial, já que não se pode se desligar das diferenças sociais e econômicas que impedem a 
todos de participar efetivamente do processo” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novas linhas do processo civil. 
4 ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 254). Também defendendo que a isonomia material seria fundamental 
para o exercício do contraditório v. ABREU, Rafael Sirangelo de. Igualdade e os negócios jurídicos 
processuais. Ob. Cit., p. 320. 
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Mais recentemente, a doutrina tem dado, com razão, maior amplitude à 

igualdade processual, deixando de restringi-la apenas ao equilíbrio entre as partes. Fala-

se, atualmente, também numa igualdade quanto aos resultados do processo, no sentido de 

garantir que casos iguais sejam tratados da mesma forma pelo Judiciário.95 

Nesse caso, se fossemos enfrentar às indagações “igualdade entre quem?” e 

“igualdade de quê?” teríamos as seguintes respostas: i) igualdade entre todos os 

jurisdicionados (e não apenas entre partes de um mesmo processo); ii) igualdade de 

resultados processuais. 

Não se trata, a rigor, da criação de uma nova igualdade processual, mas apenas 

de um redimensionamento do âmbito de proteção da igualdade no processo civil. Assim, 

segundo o entendimento, que possui defensores tanto na doutrina estrangeira96 quanto na 

doutrina nacional,97 o fenômeno da igualdade no processo não se limitaria a exigir 

equilíbrio entre partes de um dado processo, mas também igualdade entre todos os 

litigantes no que tange aos resultados do processo, invocando a ideia de necessidade de 

uniformidade e segurança jurídica na interpretação do direito, a fim de tornar o sistema 

judicial de resolução de disputas aceitável em termos de coerência e legitimidade.98 É a 

 
95 Segundo Jefferson Carús Guedes é importante não confundir a igualdade intra caso e inter partes, que 
chamamos de equilíbrio processual, com o dever de coerência do Judiciário: “Essa igualdade intra caso ou 
inter partes não se confunde com o dever de coerência que transborda do caso concreto individual e requer 
do juiz igual tratamento em julgamentos posteriores ao caso considerados idênticos, iguais ou mesmo 
semelhantes.” (GUEDES, Jefferson Carús, Igualdade e desigualdade: introdução conceitual, normativa e 
histórica dos princípios. Ob. Cit., p. 153). 
96 RUBENSTEIN, William. The concept of equality in civil procedure. Ob. Cit, p. 4. Segundo Rubenstein 
poder-se-ia falar em três espécies ou dimensões de igualdade processual: i) igualdade de capacidade das 
partes (equipage equality), ou seja, a equânime capacidade das partes de produzir provas e argumentos para 
convencer o magistrado, a qual, em nosso sentir, mais se aproximaria da paridade de armas/equilíbrio 
processual usualmente defendida pela doutrina brasileira; ii) igualdade de regras processuais (rule equality), 
que significaria a igualdade das normas processuais aplicadas às partes, ou seja, a atribuição dos mesmos 
ônus, deveres, direitos e; iii) igualdade de resultados (outcome equality), ou seja, uma igualdade de resultados 
produzidos pelo processo. 
97 Rafael Sirangelo de Abreu categoriza, a partir dos âmbitos de proteção, três dimensões da igualdade 
processual: i) igualdade ao processo, segundo a qual as partes devem ter iguais oportunidades de acesso ao 
processo ou ao Judiciário; ii) igualdade no processo, segundo a qual os litigantes devem ter chances e 
oportunidades iguais no trâmite relação jurídica processual; e iii) igualdade pelo processo, segundo a qual as 
partes teriam direito a resultados iguais para casos iguais. Segundo o autor, as duas primeiras dimensões 
estariam atreladas à construção de um ambiente de equilíbrio na participação das partes ao passo que a última 
estaria relacionada à temática da uniformidade de tratamento. (ABREU, Rafael Sirangelo. Igualdade e 
processo: posições processuais equilibradas e unidade do direito. Ob. Cit. p. 153-154). 
98 RUBENSTEIN, William. The concept of equality in civil procedure. Ob. Cit., p. 40. 
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clássica ideia de que casos iguais devem receber tratamento igualitário por parte do 

Judiciário (treat like cases alike).99 

Essa dimensão da igualdade processual, ao lado da ideia de um equilíbrio 

processual entre partes de uma mesma relação jurídica processual, tem o mérito de deixar 

evidenciado que a igualdade deve permear toda a trajetória de um conflito, desde a busca 

de acesso à justiça, passando por todo o trâmite processual, até o resultado da tutela 

jurisdicional.100 E, mais, revela também que há diversos âmbitos de proteção da igualdade, 

isto, é diversas situações distintas que a igualdade processual visa a equalizar. 

É apenas a partir dessa ideia multidimensional da igualdade processual que se 

pode afirmar que esta configura valor fundamental à própria legitimidade do processo. 

Com efeito, são todas essas dimensões de igualdade, e não uma delas isolada, que 

legitimam e dão credibilidade ao processo judicial enquanto instrumento de solução de 

litígios.101  

 

1.4.4. Consequências da igualdade processual. Reflexos sobre atuação das partes na 

flexibilização processual. 

 

Como visto para que o processo atinja suas finalidades e escopos, dentre os 

quais a atuação objetiva do direito e a pacificação social por meio da eliminação de 

controvérsias, é preciso que os litigantes tenham as mesmas oportunidades (ou, no 

mínimo, oportunidades equiparáveis) do ponto de vista formal e estejam minimamente 

equiparados do ponto de vista substancial.102 Além disso, é necessário que recebam 

respostas e soluções coerentes e harmônicas, sob pena de o sistema de resolução de 

 
99 Neil Duxbury chama atenção para o fato de que a simples afirmação de que casos iguais devem ser tratados 
igualmente é vazia e deve ser suplementada pelo critério pelo qual a igualdade é avaliada, como, aliás, 
afirmamos no item 1.2.1. (DUXBURY, Neil. The nature and authority of precedent. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2008, p. 143). 
100 Reconhecendo essa circunstância, Flávia Gil Nisenbaum Becker aduz que o princípio da igualdade se 
reflete no processo em todas as suas fases. E acrescenta, “impõe-se o tratamento isonômico desde o acesso à 
justiça até a elaboração e distribuição da prestação jurisdicional, passando por sua observância durante todo 
o iter processual (BECKER, Flávia Gil Nisenbaum. Incidente de resolução de demandas repetitivas: um 
estudo à luz do princípio da igualdade, 2017, Dissertação (mestrado), Faculdade de Direito da Universidade 
de São Paulo.) 
101 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. La igualdad de las partes en el proceso civil. Ob. Cit. p. 68. 
102 Segundo Marinoni o contraditório deve ser delineado à luz do princípio da igualdade substancial, “já que 
não pode se desligar das diferenças sociais e econômicas que impedem a todos de participar efetivamente do 
processo” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novas linhas do processo civil. Ob. Cit, p. 254.) 



 

 

48 

 

conflitos parecer aleatório e enviesado.103 Algumas importantes consequências podem ser 

extraídas dessas constatações. 

Em primeiro lugar, está o fato de que o legislador deverá positivar arranjos 

normativos que promovam estes tipos de igualdade, ou seja, é dever do Legislativo 

concretizar a igualdade processual.104 Isso poderá ser feito por meio de regras que visem 

a equilibrar as partes quando exista alguma disparidade sensível entre elas, como ocorre, 

por exemplo, com as normas constantes dos arts. 98 a 102 do CPC que preveem o 

benefício da gratuidade de justiça para aqueles que não tenham condições da arcar com o 

custo do processo, buscando equalizar, ao menos desse ponto de vista, disparidades 

econômicas. Poderá ser feito, também, dotando o sistema de mecanismos capazes de gerar 

tratamento igual para casos iguais, como ocorre, por exemplo, com a criação de um 

sistema de precedentes, consoante art. 927, CPC. 

Em segundo lugar, necessária a tomada consciência de que o Estado 

jurisdição, por intermédio dos juízes, tem papel imprescindível na missão de reduzir 

disparidades entre litigantes e evitar soluções contraditórias para casos iguais.105 Não por 

acaso, a promoção da isonomia é positivada no art. 139, I, CPC.  

De fato, embora no mais das vezes a imparcialidade judicial seja instrumento 

aliado da igualdade, não pode esta se transformar em indiferença ou omissão quando 

diante de sensíveis disparidades entre os litigantes.106 Portanto, é fundamental o papel do 

juiz na equalização de desigualdades em juízo, inclusive por meio de condutas positivas, 

a fim de evitar que o resultado do processo seja uma consequência imediata desse 

desequilíbrio.107 É igualmente fundamental o papel do juiz na criação de um sistema 

 
103 Nesse sentido, afirma William Rubenstein: “If similar cases reach disparate outcomes, something seems 
wrong with the adjudicatory system itself. Litigants will lose faith in adjudication as a means of dispute 
resolution if outcomes appear to be random, or worse, if they appear to be biased.” (RUBENSTEIN, William. 
The concept of equality in civil procedure. Ob. Cit., p. 39). 
104 Segundo Fernanda Tartuce “É imperioso que o legislador, atento à realidade social, considere as potenciais 
dificuldades verificadas pelos litigantes e diligencie para assegurar que o processo não reproduza as 
disparidades da relação social e/ou material, viabilizando a remoção de óbices ilegítimos à atuação em juízo 
a fim de promover o equilíbrio na gestão do processo” (TARTUCE, Fernanda. Igualdade e vulnerabilidade 
no processo civil. Ob. Cit. p. 102). 
105 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes instrutórios do juiz. Ob. Cit., p. 99; GRECO, Leonardo. 
Publicismo e privatismo no processo civil. Revista de processo, São Paulo, v. 33, n. 164, 2000, p. 48.  
106 Como afirma Rui Portanova “não há imparcialidade judicial, mas conivência com a opressão pela via 
judicial do mais forte sobre o mais fraco. Sem que as partes estejam em igualdade de condições de postular 
seus direitos (que não raro desconhecem) o contraditório é uma farsa” (PORTANOVA, Rui. Princípios do 
processo civil. 5 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 47). 
107 Também defendendo a necessidade de uma posição ativa do juiz na promoção do equilíbrio, Cf. 
BARBOSA MOREIRA, José Carlos. La igualdad de las partes en el proceso civil. Ob. Cit. p. 81. Afirma 
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judicial de resultados mais isonômicos, seja por meio da observância dos precedentes 

considerados obrigatórios, seja por meio da devida fundamentação em caso de não 

aplicação dos mesmos. 

Por fim, no que interessa ao presente trabalho, as partes também devem 

respeitar e se conformar à igualdade processual, sobretudo quando lhes for outorgada a 

possibilidade de customizar o processo,108 o que ocorre, como veremos no próximo 

capítulo, com a possibilidade, prevista no art. 190, CPC, de celebração de negócios 

processuais atípicos. De fato, a possibilidade ampla de modificar o procedimento, bem 

como situações processuais, gera para as partes um dever de observância da igualdade em 

suas múltiplas incidências,109 seja enquanto equilíbrio entre as partes, seja enquanto 

necessidade de uniformidade de resultados. Em outras palavras, na elaboração de uma 

convenção processual deve se ter por norte a ideia de igualdade processual tal como 

definida acima. 

Em especial, no que tange aos negócios jurídicos processuais, que são 

instrumentos consensuais com efeitos no processo, é necessário que haja um equilíbrio 

mínimo entre as partes celebrantes, tanto a fim de garantir a adequada manifestação de 

vontade de ambas, como também de garantir que não haja imposição de customizações 

processuais. 

Ou seja, além de as partes terem o dever de respeitar a igualdade no processo, 

isto é, o equilíbrio de posições processuais e de oportunidades para influenciar as decisões 

judiciais, é necessário que haja um equilíbrio prévio entre as partes no que tange à própria 

celebração do negócio jurídico processual, a fim de que nenhuma delas possa impor sua 

vontade sobre a outra. Trata-se de condição indispensável para que o negócio processual 

não se transforme num instrumento de vulneração à igualdade no processo. 

 

o autor de forma categórica: “Creemos haber dejado em claro, a lo largo de nuestra exposición, que no 
se logrará jamás suprimir o reducir la desigualdad material de las partes sin que el órgano judicial asuma 
decididamente un papel más activo en el proceso.”. No mesmo sentido, Fernanda afirma: “Para que a 
inafastabilidade da jurisdição não se revele mais uma promessa descumprida aos necessitados, é, 
portanto, essencial a conduta do juiz direcionada a concretiza, da forma mais ampla possível, a igualdade 
entre as partes.” (TARTUCE, Fernanda. Igualdade e vulnerabilidade no processo civil. Ob. Cit. p. 186) 
108A necessidade de respeito às múltiplas vertentes da igualdade processual quando do design de 
procedimento é também ressaltada por William Rubenstein. Embora o autor trate dessa exigência quando da 
elaboração de sistemas alternativos de resolução de controvérsia, a premissa parece ser a mesma, ou seja, a 
customização processual deve respeitar aquilo que se entende por igualdade processual. (RUBENSTEIN, 
William. The concept of equality in civil procedure. Ob. Cit., p. 48). 
109 ABREU, Rafael Sirangelo. Igualdade e os negócios jurídicos processuais. Ob. Cit, p. 327-328. 
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 É importante, portanto, que haja um equilíbrio na celebração das convenções 

processuais, enquanto instrumento de promoção de alterações e flexibilizações no 

processo, a fim de que a relação jurídico-processual não seja maculada por vícios na 

formação do negócio jurídico processual e, mais, para que a desigualdade entre os 

celebrantes de um negócio processual não se traduza em uma desigualdade entre litigantes 

quando da sua produção de efeitos no processo. 

A igualdade enquanto fenômeno processual, portanto, contribui para se 

compreender o espaço de liberdade dos entes públicos na negociação processual, 

sobretudo na medida em que aponta a necessidade de equilíbrio entre as partes. Esse 

equilíbrio, contudo, não apenas interno ao processo, mas também relativo ao próprio 

negócio processual enquanto mecanismo apto a produzir efeitos no processo. 

 Essa necessidade de equilíbrio entre celebrantes de um negócio processual, 

portanto, será uma das premissas para afirmarmos tanto a função limitativa quanto 

autorizativa da igualdade entre as partes no que tange aos negócios jurídicos processuais 

envolvendo a Fazenda Pública. 
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2. OS NEGÓCIOS JURÍDICOS PROCESSUAIS: CONCEITO, VANTAGENS E 

LIMITES GERAIS. 

 

2.1. Considerações iniciais 

 

No presente capítulo, busca-se firmar premissas conceituais, bem como trazer 

os balizamentos teóricos relativos ao conceito de negócio jurídico processual, o que será 

necessário para abordar nossa pergunta e hipótese de pesquisa proposta. Retomando o 

problema de pesquisa colocado de início, apresenta-se os negócios jurídicos processuais 

enquanto mecanismos de flexibilização e customização processual, apontando para o fato 

de que a liberdade das partes para conformar o processo não é ilimitada sejam elas 

particulares ou Fazenda Pública. Essa análise será relevante para poder, em seguida, 

analisar especificamente as interações das convenções processuais com os entes públicos. 

É importante deixar claro, desde logo, que não interessa realizar uma 

exauriente revisão doutrinária ou redefinir conceitos em matéria de negócios jurídicos 

processuais. O foco recairá sobre aqueles aspectos indispensáveis à compreensão dos 

negócios processuais para responder à pergunta de pesquisa, que se circunscreve em um 

âmbito bem mais específico. 

Assim, diferentemente do que costuma fazer a doutrina que trata dos negócios 

jurídicos processuais, não adentraremos em discussões sobre publicismo versus privatismo 

processual, inclusão ou não dos negócios jurídicos na teoria dos fatos jurídicos processuais 

e tampouco sobre a compatibilidade da figura do negócio processual com o ordenamento 

jurídico brasileiro.  

Partiremos das premissas bem desenvolvidas em outras obras no sentido de 

que: i) embora cada vez mais exista um equilíbrio entre privatismo e publicismo processual, 

havendo uma convivência razoavelmente harmônica entre poderes do juiz e autonomia das 

partes, as convenções processuais não são incompatíveis com um modelo 

predominantemente publicista de processo;110 ii) os negócios jurídicos processuais se 

inserem na teoria dos fatos processuais, de onde decorre a possibilidade de analisá-los sob 

os planos da existência, validade e eficácia;111; iii) os negócios jurídicos processuais são 

compatíveis com o ordenamento jurídico brasileiro, não havendo, atualmente, nenhum 

 
110 CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. Ob. Cit., p.216-217. 
111 NOGUEIRA, Pedro Henrique. Negócios jurídicos processuais. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 119. 
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óbice, seja de direito positivo,112 seja doutrinário,113 ao reconhecimento da categoria no 

direito brasileiro. 

Feita essa breve ressalva, passa-se ao tema central do capítulo.  

 

2.2. Negócios jurídico processual enquanto mecanismo de flexibilização e 

customização processual. Aspecto conceitual. 

 

De início, é importante ressaltar que a categoria negócio jurídico, em sentido 

amplo, é considerada como um conceito jurídico fundamental114 que integra a teoria geral 

do direito, sendo, portanto, aplicável a diversos ramos da ciência jurídica. Assim, muito 

embora tenha sido, ao longo da história, mais trabalhado por estudiosos do direito privado, 

e especificamente do direito civil, justamente em razão de ser este um campo mais fértil ao 

desenvolvimento da autonomia privada, o negócio jurídico é instituto que se faz presente 

em outros setores do direito, como o direito administrativo, por exemplo.115 

Em segundo lugar, relevante ter em mente que uma das notas típicas dos 

negócios jurídicos é exatamente o exercício da autonomia privada, isto é, da liberdade de 

regular interesses e, com isso, constituir, modificar ou extinguir relações jurídicas. O 

negócio jurídico enquanto categoria, envolve, portanto, manifestação de vontade tendente 

à produção de determinados efeitos.116 

 
112 No que tange ao direito positivo, como já vimos e aprofundaremos adiante o art. 190, CPC/15 
expressamente positivou cláusula geral de negociação processual atípica, afastando eventuais dúvidas quando 
à compatibilidade das convenções processuais atípicas com o ordenamento jurídico. 
113 Afastando os diversos óbices já aventados pela doutrina à convencionalidade processual, Cf. CABRAL, 
Antonio do Passo. Convenções processuais. Ob. Cit., p. 135-216. 
114 Segundo Fredie Didier Jr. “o conceito jurídico fundamental (lógico-jurídico, jurídico próprio ou 
categorial) é aquele construído pela filosofia do direito (é uma das tarefas da epistemologia do direito), com 
a pretensão de auxiliar a compreensão do fenômeno jurídico onde e quando ele ocorra. Tem pretensão de 
validez universal. Serve aos operadores do direito para a compreensão de qualquer ordenamento jurídico 
determinado. É, verdadeiramente, um pressuposto indispensável de qualquer contato científico com o direito. 
É conceito, a priori, alheio a qualquer experiência jurídica determinada, embora seja produto da experiência 
jurídica, o que não é paradoxal: não se consegue conceber produção do intelecto humano que não tenha por 
base alguma experiência. A partir da observação do fenômeno jurídico, criam-se esses conceitos, que 
funcionam como instrumentos indispensáveis à investigação empírica.” (DIDIER JR, Fredie. Sobre a teoria 
geral do processo, essa desconhecida. Salvador: JusPodivm, 2012, p. 42-44). Tratando o negócio jurídico 
como conceito jurídico fundamental ou lógico jurídico, Cf. NOGUEIRA. Pedro Henrique. Negócios jurídicos 
processuais. Ob. Cit., p. 121. 
115 Sobre o tema dos negócios jurídicos no direito administrativo, Cf. ARAÚJO, Edmir Netto de. Do negócio 
jurídico administrativo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1992. 
116 Em definição ampla Antonio Junqueira de Azevedo afirma que “negócio jurídico é todo fato jurídico 
consistente em uma declaração de vontade, a que o ordenamento jurídico atribui os efeitos designados como 
queridos, respeitados os pressupostos de existência, validade e eficácia impostos pela norma jurídica que 
 



 

 

53 

 

Feitas essas observações introdutórias, já parece possível concluir que os 

negócios jurídicos configuram instituto plenamente compatível com o direito processual.  

Em primeiro lugar por ser um conceito fundamental da teoria do direito, de 

modo que, salvo óbice específico, pode ser incorporado a qualquer setor ou ramo do direito, 

inclusive ao direito processual.  

Em segundo lugar, porque o exercício da liberdade ou da autonomia privada, 

ainda que com limitações, como veremos, é plenamente compatível com o processo, seja 

em virtude do princípio dispositivo que, numa visão contemporânea, “traduz a liberdade 

individual no âmbito jurisdicional-processual”,117 seja em razão do princípio do 

autorregramento da vontade que, segundo Fredie Didier “visa à obtenção de um ambiente 

processual em que o direito fundamental de autorregular-se possa ser exercido pelas partes 

sem restrições irrazoáveis ou injustificadas.”118-119 

Em suma, o processo, orientado pelos princípios dispositivo e do 

autorregramento da vontade, comporta o exercício da liberdade das partes, razão pela qual 

a categoria dos negócios jurídicos é com ele plenamente compatível.  

Mas, então, quais seriam os elementos essenciais definidores da figura do 

negócio jurídico processual e qual seria sua principal finalidade? 

Segundo Fredie Didier “negócio processual é o fato jurídico voluntário, em 

cujo suporte fático se confere ao sujeito o poder de regular, dentro dos limites fixados no 

próprio ordenamento jurídico, certas situações processuais ou alterar o procedimento”.120 

 

sobre ele inicide.” (AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Negócio jurídico: existência validade e eficácia. 4 ed. 
São Paulo: Saraiva, 2002. p. 16). 
117 DE LUCCA, Rodrigo Ramina. Disponibilidade processual: a liberdade das partes no processo. São Paulo: 
Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 39. Ainda segundo o autor: “o princípio dispositivo é um princípio de 
liberdade que traduz o necessário respeito e preservação da autonomia privada no âmbito processual. Ele 
concentra garantias, faculdades e características do direito processual voltadas a assegurar a liberdade do 
jurisdicionado antes durante e depois do processo contra intromissões indevidas do poder jurisdicional.” (DE 
LUCCA, Rodrigo Ramina. Disponibilidade processual: a liberdade das partes no processo. Ob. Cit., p. 37.) 
118 DIDIER JR, Fredie. Princípio do respeito ao autorregramento da vontade no código de processo civil. In: 
CABRAL, Antonio do Passo e NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord). Negócios Processuais. 3 ed. Salvador. 
JusPodium, 2017, p. 34-35. 
119 Rodrigo Ramina de Lucca chega a defender que sua concepção do princípio dispositivo coincidiria em 
boa medida com a com o que Fredie Didier Jr chama de princípio do autorregramento da vontade, com a 
principal peculiaridade de que o princípio dispositivo se aplicaria a toda a ciência processual e não apenas no 
processo. (DE LUCCA, Rodrigo Ramina. Disponibilidade processual: a liberdade das partes no processo. 
Ob. Cit., p. 38). 
120 DIDIER JR. Fredie. Negócios jurídicos processuais atípicos no CPC-2015. In: CABRAL, Antonio do 
Passo e NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord). Negócios Processuais. 3 ed. Salvador. JusPodium, 2017, p. 
105. Definição praticamente idêntica de negócio jurídico processual consta de NOGUEIRA, Pedro Henrique. 
Negócios jurídicos processuais. Ob. Cit., p. 152. 
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Dessa conceituação é possível extrair, em primeiro lugar, que o negócio 

jurídico processual é espécie do gênero ato jurídico processual em sentido amplo.  

De fato, o ato jurídico processual em sentido amplo é categoria que abrange 

todos os fatos processuais que possuam no seu suporte fático uma manifestação de vontade 

humana. Se não houver ato humano a compor o suporte fático, estaremos no campo do fato 

jurídico strictu sensu, isto é, aqueles eventos naturais ou biológicos desvinculados da ação 

humana que produzem efeitos jurídicos.121 Portanto, afirmar que o negócio jurídico 

processual envolve um ato humano para produção de efeitos no processo, configurando-

se, como fato jurídico processual voluntário, nada mais significa do que afirmar que ele se 

enquadra na categoria de ato jurídico processual em sentido amplo. 

Ocorre que a categoria dos atos processuais em sentido amplo pode, ainda, ser 

subdividida entre os atos jurídicos processuais em sentido estrito e os negócios jurídicos 

processuais.122 A nota distintiva fundamental entre as duas figuras reside no fato de que 

nos atos jurídicos em sentido estrito, embora exijam a vontade humana, esta não é 

determinante ou essencial para a produção dos efeitos, na medida em que estes são 

prefixados na lei. Já no negócio jurídico a vontade humana manifestada é determinante 

para a criação, modificação ou extinção de situações jurídicas. 

Nesse sentido, os negócios jurídicos processuais são aqueles atos processuais 

em que os efeitos jurídicos produzidos decorrem, em maior ou menor medida, do poder 

criativo da vontade. Trata-se, portanto, de ajuste ou pacto consensual que busca produzir 

efeitos no processo, criando, modificando ou extinguindo situações jurídicas processuais 

ou mesmo alterando o procedimento.123 Em suma, é um negócio jurídico que tem por 

finalidade regrar não o conflito em si, mas o método de solução do conflito,124 

flexibilizando e customizando o processo. 

Verifica-se, assim, que o conceito de negócio jurídico processual muito se 

assemelha ao conceito de negócio jurídico do direito civil125 que, segundo Antônio 

 
121 NOGUEIRA, Pedro Henrique. Negócios jurídicos processuais. Ob. Cit., p. 111. 
122 Pontes de Miranda chega inclusive a afirmar que a função do conceito de negócio jurídico “está em servir 
à distinção entre negócio jurídico e ato jurídico não-negocial ou strictu sensu” (MIRANDA, Pontes de. 
Tratado de direito privado, Tomo III. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 55.) 
123 CABRAL, Antônio do Passo. Convenções processuais. Ob. Cit. p. 68. 
124 ALMEIDA, Diogo Assumpção Rezende de. A contratualização do processo: das convenções processuais 
no processo civil. São Paulo: LTr, 2015, p. 114. 
125 Mirna Cianci e Bruno Megna chegam a afirmar que ontologicamente não haveria qualquer distinção entre 
os negócios jurídicos processuais e os negócios jurídicos materiais estudados no direito civil. (CIANCI, 
Mirna e MEGNA, Bruno Lopes. Fazenda Pública e negócios jurídicos processuais no novo CPC: pontos de 
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Junqueira de Azevedo “é todo fato jurídico consistente em declaração de vontade, a que o 

ordenamento jurídico atribui os efeitos designados como queridos”.126 A principal 

diferença entre um e outro - que renderia o qualificativo “processual” ao objeto de estudo 

deste capítulo - seria a referibilidade que o negócio jurídico processual possui a uma relação 

jurídica processual. 

De fato, embora ao longo do tempo a doutrina tenha divergido sobre o que faz 

um fato jurídico ser enquadrado na categoria de fato jurídico processual,127 atualmente é 

majoritário o entendimento de que o critério fundamental seria a aptidão do fato (ou do ato) 

para produzir efeitos jurídicos no processo, isto é, a sua referibilidade a uma relação 

jurídica processual, atual ou potencial.128  

Nessa esteira, será processual o negócio jurídico que tenha aptidão para 

produzir efeitos jurídicos no processo, efeitos estes que, é bom ressaltar, não precisam 

sequer ser os principais pretendidos pelo ajuste. Como ensina Antonio do Passo Cabral, 

“Qualquer efeito, principal ou acessório, direto ou indireto, que se produza ou se possa 

 

partida para o estudo. In: CABRAL, Antonio do Passo e NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord). Negócios 
Processuais. 3 ed. Salvador. JusPodivm, 2017, p. 655) 
126 AZEVEDO. Antonio Junqueira de. Negócio jurídico: existência, validade e eficácia. 4. ed. São Paulo: 
Saraiva. 2002, p. 16.  
127 Pedro Henrique Nogueira sintetiza as divergências doutrinárias em cinco grupos distintos: “i) há os que 
condicionam a ‘processualidade’ do ato à circunstância de sua prática gerar constituição, modificação ou 
extinção na relação jurídica processual, agregando a exigência de serem praticados pelos sujeito da relação 
apenas (parte e juiz); ii) há os que põem relevo, sem ignorar a pertinência subjetiva a eficácia sobre a relação 
jurídica processual, a sede do ato (comente seriam ‘processuais’ os atos praticados pelos sujeitos da relação, 
no processo, e que gerassem criação, modificação ou extinção da relação processual); iii) há quem defenda a 
‘processualidade em função da circunstância de onde o ato possa ser praticado (somente seriam ‘processuais’ 
aqueles praticados no processo e que somente no processo poderiam ser praticados); iv) há os que vinculam 
a ‘processualidade’ apenas à integração do ato na cadeia procedimental; v) há os que admitem a 
‘processualidade’ de certos atos ou fatos ainda quando não integrem o procedimento, desde que previstos em 
normas processuais e produzam algum efeito processual.” (NOGUEIRA, Pedro Henrique. Negócio jurídico 
processuais. Ob. Cit. p. 49-50). Por sua vez, Robson Godinho sintetiza as divergências doutrinárias no 
particular da seguinte forma: “As dificuldades teóricas no estudo dos fatos jurídico processuais são 
reconhecidas na doutrina, podendo-se agrupar as divergências existentes em quatro correntes: (a) alguns 
entendem que é suficiente produzir efeitos no processo para que o ato seja havido como processual; (b) há 
quem o vincule aos sujeitos da relação processual: apenas o ato por eles praticado poderia ter o qualificativo 
de processual; (c) há também os que exigem tenha sido o ato praticado no processo, atribuindo à sede do ato 
especial relevo; (d) há quem entenda que ato processual é praticado no procedimento e pelos sujeitos 
processuais (conceito mais amplo do que o de sujeitos da relação processual. (GODINHO, Robson Renault. 
Negócios processuais sobre o ônus da prova no novo código de processo civil. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2015, p. 108-109). 
128 CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. Ob. Cit., p. 62. 
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produzir em um processo é apto a definir a convenção como sendo processual, ainda que 

simultaneamente aquela mesma manifestação também repercuta no direito material.”129-130 

Essa amplitude conceitual permite que sejam reconhecidos como processuais, 

não apenas os negócios jurídicos em que ambas as partes visam diretamente a alterar o 

procedimento ou dispor sobre ônus, poderes ou deveres processuais, mas também aqueles 

em que a negociação envolve uma prestação de direito material e uma contraprestação de 

direito processual.  

Em outras palavras, entende-se ser perfeitamente enquadrável no conceito de 

negócio jurídico processual a avença que envolva, de um lado, a disposição de um direito 

material (ex. abatimento numa dívida) e, de outro, como contraprestação, a disposição de 

uma prerrogativa de direito processual (ex. direito de recorrer de determinado tipo de 

decisão judicial). Isso porque, é evidente o caráter negocial desse pacto – isto é, o poder da 

autonomia privada criando, modificando ou extinguindo direitos - e igualmente evidente é 

o efeito que esse negócio possui na relação jurídica processual presente ou futura, havendo, 

portanto, referibilidade a um processo. 

Nessa esteira, portanto, para fins deste trabalho e do ponto de vista conceitual, 

o negócio jurídico processual é todo ato jurídico voluntário pelo qual duas ou mais partes, 

antes ou durante um processo, pactuam a criação, modificação ou extinção de situações 

jurídicas processuais ou alteram o procedimento, ainda que este não seja o objetivo central 

do pacto.  

 

2.2.1. Negócio jurídico processual. Uma questão de nomenclatura? 

 

Ainda no campo da conceituação importante trazer breve nota acerca da 

nomenclatura utilizada no presente trabalho.  

Parte da doutrina, ao tratar do fenômeno discutido neste capítulo, isto é, ao 

tratar da possibilidade de negociação sobre o procedimento ou sobre situações jurídicas 

 
129 CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. Ob. Cit., p. 62. 
130 Essa constatação é importante, na medida em que muitos negócios jurídicos processuais poderão estar 
inseridos no bojo de negócios jurídicos civis ou administrativos, configurando apenas mais uma cláusula de 
um acordo que, de resto, versa sobre o direito material das partes. Nada obstante, ainda que os efeitos 
processuais não sejam principais ou diretos, isso não desnatura a avença como negócio processual. 
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processuais de que sejam titulares, emprega a expressão convenções processuais131 ou, 

então, contratos processuais.132 Seriam tais expressões sinônimas de negócios jurídicos 

processuais? 

A resposta, a rigor, é negativa. Isso porque, negócio jurídico é gênero do qual 

contrato e convenção são espécies.133 Nesse sentido, contrato seria o negócio jurídico bi ou 

plurilateral em que as vontades seriam contrapostas ou divergentes ao passo que convenção 

ou acordo seria o negócio jurídico bi ou plurilateral em que as vontades se uniriam para um 

interesse comum ou convergente. 

Embora parte da doutrina opte pela nomenclatura convenções ou acordos 

processuais, no presente trabalho será utilizada a expressão negócios jurídicos processuais, 

que também conta com a adesão de boa parte da doutrina ,134 exatamente por ser mais 

abrangente e englobar inclusive flexibilizações que decorram de vontades contrapostas ou 

divergentes. Dessa forma, não se corre o risco de deixar de fora eventuais atos negociais 

relevantes apenas porque as vontades manifestadas não são rigorosamente convergentes. 

Sem prejuízo, considerando que convenção processual configura espécie do 

gênero negócio jurídico processual, é possível que, ao longo do texto, se faça menção 

àquela expressão em detrimento desta, sobretudo considerando que em ambiente 

processual muitas vezes poderão ser, de fato, mais comuns negócios que envolvam 

interesses convergentes das partes. 

 

 
131 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Convenções das partes sobre matéria processual. In: Temas de 
Direito Processual. Terceira Série. São Paulo. Saraiva, 1984; CABRAL, Antonio do Passo. Convenções 
processuais Ob. Cit., passim; BARREIROS, Lorena Miranda Santos. Convenções processuais e Poder 
Público. Ob. Cit; passim. 
132 ALMEIDA, Diogo Assumpção Rezende de. A contratualização do processo: das convenções processuais 
no processo civil. Ob. Cit., p.119. 
133 José Rogério Cruz e Tucci, de forma distinta, defende classificação – que não adotaremos neste trabalho 
– segundo a qual “o gênero negócio jurídico processual pode ser classificado nas seguintes espécies: a) 
negócio jurídico processual (stricto sensu), aquele que tem por objeto o direito substancial; e b) convenção 
processual, que concerne a acordos entre as partes sobre matéria estritamente processual. (CRUZ E TUCCI, 
José Rogério. Natureza e objeto das convenções processuais. In CABRAL, Antonio do Passo; NOGUEIRA, 
Pedro Henrique Pedrosa (coord.). Negócios processuais. 3. ed. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 26). Em nosso 
entendimento, como já exposto, convenção processual nada mais é do que espécie de negócio processual em 
que se veiculam interesses convergentes das partes. 
134 CUNHA, Leonardo Carneiro da. Negócios jurídicos processuais no processo civil brasileiro. In CABRAL, 
Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa (coord.). Negócios processuais. 3. ed. Salvador: 
Juspodivm, 2017, p. 39-74; NOGUEIRA, Pedro Henrique. Negócio jurídico processuais. Ob. Cit; 
GODINHO, Robson Renault. Negócios processuais sobre o ônus da prova no novo código de processo civil; 
DIDIER JR. Fredie. Negócios jurídicos processuais atípicos no CPC-2015, Ob. Cit. 
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2.2.2. Negócios jurídicos processuais e o CPC/2015 

 

Inspirado em ordenamentos jurídicos europeus135 e no instituto da 

arbitragem136, o CPC/2015, de forma inédita, previu, além de diversos acordos processuais 

típicos, uma cláusula geral de negociação no seu art. 190. 

De acordo com o dispositivo “Versando o processo sobre direitos que admitam 

autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no 

procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus 

ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo.” 

Pela primeira vez, portanto, o ordenamento jurídico brasileiro se abriu de forma 

expressa à negociação processual atípica, deixando entrever uma opção do legislador pela 

valorização da autonomia privada como princípio fundamental do processo,137 o que 

representa um rompimento com o paradigma do CPC/1973, calcado no protagonismo do 

juiz e na diminuta importância da vontade das partes.138 

Esse dispositivo se insere, aliás, numa lógica mais ampla de consagração de 

um processo cooperativo, dialógico e marcado por estruturas consensuais, sendo a figura 

 
135Guilherme Brandão e Humberto Dalla afirmam que a inclusão da cláusula geral de negociação processual 
no projeto de lei que deu origem ao CPC/2015 teve inspiração no contrat de procedure francês e no 
calendario del processo italiano (GOMES, Guilherme Brandão Salazar Loureiro; PINHO, Humberto Dalla 
Bernardina de. Breves notas sobre a adequação da tramitação processual no Brasil e em Portugal: os artigos 
190 do Código de Processo Civil brasileiro de 2015 e 547 do Código de Processo Civil português de 2013. 
In Revista Eletrônica de Direito Processual. Ano 13, Volume 20, número 1, jan./abr. de 2019, p. 228). 
Tratando sobre o tema da contratualização do processo no direito francês Cf. CADIET, Loïc. Propos 
introductifs: faire lien. In: CHASSAGNARD-PINET, Sandrine. HIEZ, David. La contractualisation de la 
production normative (Actes du colloque), 2007, p. 83-98. Disponível em: <http:// www.gip-recherche-
justice.fr/wp-content/uploads/2014/07/05-13-RF.pdf>. Acesso em 18.08.2020. Sobre o tema no direito 
italiano, Cf. CAPONI, Remo. Autonomia privata e processo civile: gli accordi processuali. In CABRAL, 
Antonio do Passo e NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord). Negócios Processuais. 3 ed. Salvador. JusPodium, 
2017, p. 239-254. 
136 Sobre as interações entra negócios processuais e arbitragem, Cf. MAZZEI, Rodrigo; CHAGAS, Bárbara 
Seccato Ruis. Os negócios jurídicos processuais e a arbitragem. In: CABRAL, Antonio do Passo e 
NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord). Negócios Processuais. 3 ed. Salvador. JusPodium, 2017, p. 689-708. 
137 De acordo com Igor Raatz “a importância atribuída aos negócios jurídicos processuais caminha lado a 
lado com o reconhecimento da autonomia privada como princípio fundamental do processo que diretamente 
da dignidade da pessoa humana e do princípio da liberdade” (RAATZ, Igor. Negócios jurídicos processuais 
e elasticidade procedimental sob o enfoque do modelo democrático-constitucional de processo. Revista 
Brasileira de Direito Processual – RBDPro, Belo Horizonte, ano 26, n. 101, p. 184, jan./mar. 2018). 
138 É por esse motivo que Bruno Garcia Redondo defende que a interpretação do sentido e alcance dos 
negócios jurídicos processuais no CPC/2015 tenha como premissa o rompimento com o sistema anterior do 
CPC/1973, partindo-se das premissas fundantes desse novo ordenamento e não das que balizavam o sistema 
anterior (REDONDO, Bruno Garcia. Negócios processuais: necessidade de rompimento radical com o 
sistema do CPC/1973 para a adequada compreensão da inovação do CPC/2015. In CABRAL, Antonio do 
Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa (coord.). Negócios processuais. 3ª ed. Salvador: Editora 
JusPodivm, 2017, p. 396-399) 
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dos negócios processuais apenas uma das ferramentas de concretização desse modelo de 

processo.139 

 

2.2.3. Classificações dos negócios jurídicos processuais 

 

Finalizando o tópico conceitual relativo aos negócios jurídicos processuais, 

necessário trazer três classificações doutrinárias que nos parecem relevantes para o 

presente trabalho. 

Uma primeira classificação trazida pela doutrina acerca dos negócios jurídicos 

processuais leva em consideração o aspecto subjetivo do ajuste, apontando como critério 

diferenciador o número de manifestações de vontade exigíveis para a formação da avença. 

A partir dessa classificação os negócios processuais são divididos em unilaterais, bilaterais 

ou plurilaterais.  

Unilaterais seriam os negócios jurídicos cujos efeitos dependessem da 

manifestação de vontade de apenas uma das partes,140 como, segundo a doutrina, ocorreria, 

por exemplo, com a desistência do recurso e a renúncia ao direito discutido.141-142 Por outro 

lado, seriam bilaterais os negócios jurídicos cujos efeitos dependessem de dois polos 

emanadores de vontade, o que aconteceria, por exemplo na suspensão convencional do 

 
139 A lógica de consensualidade no processo, impulsionada pelo art. 190, CPC/2015, parece ter inspirado a 
reforma promovida pela Lei Federal nº 13.655/18 na Lei de Introdução de Normas do Direito Brasileiro – 
LINDB, que inseriu no art. 27, §2º o compromisso processual para previnir ou regular compensações, o qual, 
segundo a doutrina, tem natureza de negócio jurídico processual. Nesse sentido, Cf. MEGNA, Bruno Lopes. 
O “compromiso” para prevenir ou regular a compensação a irregularidades: um “negócio jurídico 
administrativo processual. In FILHO, Alexandre Jorge Carneiro da Cunha; ISSA; Rafael Hamze; 
SCHWIND, Rafael Wallbach (coord). A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – Anotada. Vol 
II. São Paulo: Quartier Latin, 2019, p. 380-388. 
140 FARIA, Marcela Kohlbach. Negócios jurídicos processuais unilaterais e o requerimento de parcelamento 
de débito pelo executado. In CABRAL, Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa (coord.). 
Negócios processuais. 3. ed. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 430. 
141 Também citando a desistência da ação e a renúncia ao direito discutido como exemplos de negócios 
jurídicos unilaterais. Cf. CUNHA, Leonardo Carneiro da. Negócios jurídicos processuais no processo civil 
brasileiro. Ob. Cit., p. 56.  
142 Juliana Cordeiro de Faria e Edgard Audomar Marx Neto, em sentido contrário, defendem que inexiste no 
direito brasileiro exemplo de negócio jurídico processual unilateral. Segundo os autores, os exemplos 
comumente trazidos pela doutrina de negócios unilaterais típicos (desistência e renúncia) não teriam conteúdo 
negocial, uma vez que seria impossível às partes conformar-lhes os efeitos, os quais seriam ex lege. Por outro 
lado, apoiados na doutrina civilista, os autores defendem não haveria que se falar em negócios unilaterais 
atípicos. Defendem, portanto, que, no direito processual brasileiro, haveria um esvaziamento da importância 
da categoria dos negócios unilateris. (FARIA, Juliana Cordeiro de; NETO, Edgard Audomar Marx. Negócios 
jurídicos processuais unilaterais? In CABRAL, Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa 
(coord.). Negócios processuais. Tomo II. Salvador: Juspodivm, 2020, p. 111-135) 
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processo e na eleição convencional de foro. Por fim, plurilaterais seriam aqueles 

dependentes de três ou mais manifestações de vontades de polos distintos.  

No campo dos negócios bi ou plurilaterais, como visto acima, os negócios 

jurídicos processuais podem ser classificados em convenções ou acordos processuais, caso 

as vontades dirigidas a sua celebração sejam convergentes, ou contratos processuais, caso 

as vontades dirigidas a sua celebração sejam contrapostas. 

Um segundo critério de classificação leva em conta a existência de suporte 

legal específico para os negócios jurídicos processuais, dividindo-os em típicos e atípicos.  

Os negócios típicos seriam aqueles regulados em tipos legais específicos, como ocorre, por 

exemplo, com a escolha consensual do perito, prevista no art. 471, CPC/15. Os negócios 

típicos são, portanto, expressamente previstos no ordenamento jurídico. Já os atípicos 

seriam aqueles que, embora não estejam previstos em tipos específicos, decorrem do poder 

criativo da vontade, tendo como amparo a cláusula geral de negociação processual 

constante do art. 190, CPC/15. São negócios, portanto, que não estão previstos ou 

expressamente autorizados de antemão na lei, sendo fruto, portanto, do princípio do 

autorregramento da vontade. 

O CPC/15, importante ressaltar, inovou tanto no campo dos negócios 

processuais típicos, trazendo diversos novos tipos de acordo previstos expressamente em 

lei, quanto na seara dos negócios atípicos, introduzindo no ordenamento pátrio uma 

cláusula geral de convencionalidade processual prevista no já citado art. 190, CPC/15.143 

A terceira e, talvez, mais importante classificação doutrinária leva em conta o 

aspecto temporal da celebração, ou seja, o momento em que é pactuado o negócio jurídico 

processual. Por esse critério, as convenções podem ser prévias ou pré-processuais,144 de 

um lado, ou incidentais, de outro. 

As convenções pré-processuais são aquelas firmadas antes de iniciada a relação 

jurídica processual. Por sua vez, o negócio jurídico processual incidental seria aquele 

celebrado depois de já iniciada a relação jurídica processual, quando já instaurado o 

conflito, incidentalmente, portanto, ao processo.  

 
143 Dessa cláusula Fredie Didier extrai um subprincípio da atipicidade da negociação processual, o qual seria 
concretização do princípio do autorregramento da vontade no processo. (DIDIER JR. Fredie. Negócios 
jurídicos processuais atípicos no CPC-2015, Ob. Cit. p. 109.) 
144 Diogo Assumpção Rezende de Almeida, por influência da doutrina francesa, chama as convenções pré-
processuais de cláusulas de diferendo ou ‘clauses de différend’(ALMEIDA, Diogo Assumpção Rezende de. 
Contratualização do processo: das convenções processuais no processo civill. Ob. Cit., p. 112). 
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Essa, talvez, seja das mais relevantes classificações, sendo essencial mesmo 

para aferir o próprio interesse das partes na celebração do negócio processual.145 Com 

efeito, segundo parte da doutrina, as cláusulas prévias ou pré-processuais tenderiam a ser 

mais utilizadas na prática, uma vez que antes do surgimento do conflito as partes ainda não 

estariam em estado de beligerância, de modo que estariam mais propensas a acordar sobre 

aspectos processuais e procedimentais da resolução de futuro e eventual conflito.146 

É importante destacar, contudo, que os negócios pré-processuais devem possuir 

referibilidade com uma relação jurídica específica e determinada, sobretudo aqueles que 

impliquem em renúncia ou disposição de direitos processuais. Isso porque é vedada a 

renúncia abstrata a situações jurídicas processuais indeterminadas. Assim, para que seja 

válida eventual disposição de direitos processuais encetada no em um acordo pré-

processual é preciso que o mesmo tenha referibilidade a uma relação jurídica ou conflito 

específicos,147 a fim de que se certifique que manifestação de vontade foi direcionada a 

uma situação determinada.148 

Com essa breve apresentação das principais classificações dos negócios 

jurídicos processuais, fechamos o tópico conceitual do instituto. 

 

2.3. Vantagens de um processo negociado. 

 

Vistos os principais aspectos conceituais e normativos dos negócios jurídicos 

processuais, é preciso agora investigar as principais vantagens de um processo 

 
145 Identificando a importância desse elemento temporal na pactuação de uma modificação procedimental, 
Kapeliuk e Klement afirmam: Since commitments to modify procedure are made by private choice and since 
the parties’ interests before the dispute are different than their interests after it arises, the same commitment 
must have different implications for the parties if it is made before the dispute than if it was made after it 
arises. (KAPELIUK, Daphna; KLEMENT, Alon. Changing the Litigation Game: An Ex Ante Perspective on 
Contractualized Procedures. In. Texas Law Review. v.91. Austin: University of Texas School of Law, 2013, 
p.1.482) 
146 Segundo Loic Cadiet: “Sin ninguna duda, es más fácil ponerse de acuerdo en la manera de resolver un 
litigio que no ha comenzado que solucionar un litigio ya existente.” (CADIET, Loïc. Los acuerdos procesales 
en derecho francês: situación actual de la contrctualización del proceso y de la justicia en Francia. Civil 
Procedure Review, vol. 3, n.3, ago-dez, 2012, p. 7) 
147 CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. Ob. Cit. p. 79. 
148 Tiago Leite Retes traz exemplo que bem ilustra a situação descrita: “É possível, por exemplo, renunciar à 
interposição de recurso de apelação em eventual litígio decorrente de um contrato de prestação de serviços 
celebrado entre as partes contratantes (...). Isso equivale a dizer que ainda não se sabe os pormenores do 
litígio, sequer se sabe se ele existirá, mas o objeto é determinável. Por outro lado, não se pode renunciar à 
interposição de recursos em todo e qualquer processo que as partes venham a promover, desvinculando-se 
de uma situação concreta de direito material. Nessa hipótese, o objeto não será determinado ou determinável.” 
(Limites às convenções processuais na sistemática recursal do processo civil democrático. Dissertação 
(Mestrado). Universidade Federal de Minas Gerais. 2018. p. 79). 
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negociado.149 Essa abordagem é relevante para que seja possível justificar tanto o interesse 

da doutrina no instituto quanto o potencial interesse da Fazenda Pública em utilizá-lo na 

prática.150 

Uma primeira vantagem que, num ambiente de risco e incerteza, típico da 

sociedade contemporânea, deve ser altamente enfatizada diz respeito ao ganho de 

previsibilidade e certeza a que os negócios jurídicos processuais podem conduzir.151 Com 

efeito, a possibilidade alteração de regras processuais permitiria que as partes recorressem 

sobretudo às convenções pré-processuais como mecanismo de gestão de riscos e redução 

das incertezas inerentes a um processo. Nesse sentido, o risco processual poderia ser 

mitigado ou reduzido por meio de convenções prévias que trouxessem maior 

previsibilidade sobre o resultado e principalmente sobre os custos e despesas de um 

litígio.152 

Por exemplo, a calendarização processual, prevista no art. 191, CPC/15, que 

para muitos autores é exemplo de negócio jurídico processual típico,153 se presta a 

estabelecer, de antemão, o momento da prática dos atos processuais, inclusive da prolação 

de eventual sentença, evitando, desta forma, a necessidade de intimações das partes para a 

 
149 Inicialmente por dever de honestidade acadêmica, é importante registrar que que boa parte das vantagens 
a seguir apontadas são vantagens em potencial, ou seja, não comprovadas empiricamente. A realidade é que 
existe certa complexidade em se realizar estudos empíricos envolvendo as convenções processuais, cuja 
celebração, muitas vezes, acontece em âmbito privado (sobretudo os negócios prévios ou pré-processuais, ou 
seja, aqueles celebrados antes da existência de qualquer conflito), só chegando ao conhecimento do público 
quando da prolação de decisão judicial envolvendo sua validade. Nesses casos, as convenções ficam de fora 
do radar dos pesquisadores, muitas vezes inviabilizando pesquisas empíricas. Sobre a dificuldade de análises 
empíricas dos negócios processuais Kevin Davis e Helen Hershkoff afirmam “Contracts that contain 
procedural terms generally are not collected in a public database” e continuam, em seguida: “In short, contract 
procedure, even as used within the public court system, appears to be flying beneath the radar and escaping 
oversight and empirical study.” (DAVIS, Kevin E; HERSHKOFF, Helen. Contracting for procedure. In: 
CABRAL, Antonio do Passo e NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord). Negócios Processuais. 3 ed. Salvador. 
JusPodium, 2017, p. 172) 
150 Embora se parta de uma visão dogmática, focaremos naqueles benefícios que possuam repercussão prática 
para as partes, em virtude dos objetivos pretendidos no presente trabalho. Não ignoramos, contudo, que parte 
da doutrina aponta também benefícios mais sistêmicos e abstratos da um processo negociado, embora sem 
maiores repercussões para as partes. Nesse sentido, por exemplo, registramos o entendimento de Loïc Cadiet, 
para quem a contratualização do processo traria maior legitimidade a atuação jurisdicional, contribuindo para 
uma justiça mais cidadã e democrática (CADIET, Loïc. Los acuerdos procesales en derecho francês: situación 
actual de la contrctualización del proceso y de la justicia en Francia. Ob. Cit. p. 34-35) 
151 DODGE, Jaimie. The limits of procedural private ordering. Virginia Law Review, Vol. 97, nº 4, jun. 2011, 
p. 731; CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. Ob. Cit., p. 210. 
152 CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. Ob. Cit., p. 210. 
153 CUEVA, Ricardo Villas Bôas. Flexibilização do procedimento e calendário processual no novo CPC. In: 
CABRAL, Antonio do Passo e NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord). Negócios Processuais. 3 ed. Salvador. 
JusPodium, 2017, p. 538. No mesmo sentido, NOGUEIRA, Pedro Henrique. Negócios jurídicos processuais. 
Ob. Cit. p. 243-245. Em sentido contrário, defendendo que o calendário processual configura ato conjunto, 
sem natureza convencional Cf. CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. Ob. Cit. p. 70. 
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prática de atos previamente agendados, eliminando tempos ociosos ou “buracos negros 

processuais”.154 Nesse sentido, parece evidente que esse pacto possui o condão de conferir 

maior previsibilidade às partes quanto ao tempo de tramitação do processo, afastando o 

risco processual atinente a essa variável.  

Da mesma forma, um negócio jurídico processual sobre os custos do processo, 

que pactue a repartição igualitária de todas as despesas realizadas no processo, também 

tem o condão de conferir previsibilidade e segurança às partes quanto à variável custo do 

processo. Isso porque, vencedor ou perdedor, o celebrante já sabe ou tem condições de 

prever, de antemão, quanto terá que pagar no decorrer daquela demanda. Novamente, tem-

se aí, ao menos tendencialmente, uma redução de riscos e, portanto, maior grau de certeza, 

dessa vez no que se refere à variável custo do processo. 

Portanto, percebe-se que, os negócios jurídicos processuais, se bem utilizados, 

têm efetivamente o condão de trazer um ambiente de maior certeza e previsibilidade quanto 

aos riscos do processo,155 o que configura inequívoca vantagem do instituto. 

Como segunda vantagem ou benefício, defende-se que as convenções 

processuais trariam evidente eco na eficiência processual,156 na medida em que um 

processo mais adequado, flexível e adaptável às peculiaridades concretas poderia resultar 

num processo mais eficiente na resolução de cada litígio.157 

A realidade atual no ordenamento brasileiro é de transubstancialidade do 

processo, o que significa que as mesmas normas e arranjos processuais são aplicáveis a 

qualquer tipo de relação jurídica de direito material, independentemente do campo fático e 

 
154 Eduardo José da Fonseca Costa explica que “buracos negros” são lapsos inúteis de tempo perdido com 
juntada de petição, conclusão dos autos ao juiz para despacho, lavratura e assinatura do juiz, remessa do 
despacho à publicação, certificação da publicação nos autos e assim por diante. (COSTA, Eduardo José da 
Fonseca. Calendarização processual. In: CABRAL, Antonio do Passo e NOGUEIRA, Pedro Henrique 
(coord). Negócios Processuais. 3 ed. Salvador. JusPodium, 2017, p. 514). 
155 É evidente que é impossível eliminar por completo a incerteza do processo, e nem é essa a pretensão dos 
negócios processuais, afinal como assevera Robert Rhee “uncertainty is the essential characteristic of a 
lawsuit and perhaps the principal motivator of litigation behavior.” (RHEE, Robert J. Towards procedural 
optionality: private ordering of public adjudication. New York University Law Review, 514 (2009) p.532. 
Disponível em https://scholarship.law.ufl.edu/facultypub/488/. Acesso em 14.09.2020). No entanto, os 
negócios processuais podem trazer, sem dúvida, um maior grau de certeza aos litigantes, conforme exemplos 
citados. 
156 CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. Ob. Cit. p. 194. 
157 Segundo Leonardo Carneiro da Cunha o processo “há de ser capaz de flexibilizar-se, adaptar-se ou 
adequar-se às peculiaridades de cada situação concreta, prestando tutela jurisdicional diferenciada e sendo, 
enfim, eficiente.” (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A previsão do princípio da eficiência no projeto do Novo 
Código de Processo Civil Brasileiro. RePro, São Paulo, n. 233, p. 65-84, jul.2014, p. 77. 
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em que esteja inserida.158 Isso se traduz na existência de um procedimento comum aplicável 

a todos ou, ao menos, a maior parte dos conflitos.  

Essa transubstancialidade, embora possua virtudes159 e não possa ser 

considerada uma estratégia incorreta,160 do ponto de vista legislativo, pode se revelar 

insuficiente e problemática em determinados casos. 

Isso porque, a existência de um procedimento único e inflexível aplicável a 

todas as situações pode não ser capaz de atender à complexidade da sociedade moderna e 

multiplicidade e diversidade de casos que chega ao Judiciário. O crescimento da utilização 

da arbitragem, mediação e de outros mecanismos consensuais adaptáveis seria um indício 

dessa insuficiência. Os negócios jurídicos processuais viriam, justamente com esse pano 

de fundo, tornar o processo mais flexível e adaptável à realidade concreta do caso e, por 

consequência, mais eficiente. 

Vale dizer, a possibilidade de adaptação do procedimento às peculiaridades de 

cada caso, com a customização do processo, portanto, seria forma de viabilizar a 

concretização da eficiência,161 e os negócios jurídicos processuais seriam, dentro do 

ambiente judicial, o principal instrumento à disposição das partes para tanto. 

Uma terceira vantagem de um processo negociado, sobretudo no Brasil onde, 

por inúmeras e complexas causas,162 a morosidade do processo é uma realidade 

amplamente reconhecida, diz respeito a possibilidade de redução do tempo de tramitação 

 
158 SALLES, Carlos Alberto de. Arbitragem em contratos administrativos. São Paulo: Método, 2011, p. 20. 
159 William Rubenstein defende que regras processuais transubstanciais são: i) eficientes, na medida em que 
havendo um único corpo de normas jurídicas, as partes e o juiz precisam dominar apenas esta disciplina; ii) 
transparentes, na medida em que todos já sabem quais são as normas processuais aplicáveis, de modo que é 
possível focar no mérito da causa; iii) aparentemente justas, já que todos os casos são tratados da mesma 
forma. (RUBENSTEIN, William. The concept of equality in civil procedure. Ob. Cit., p. 27-28). 
160 Segundo Carlos Alberto de Salles “Diante do cenário de grande complexidade fática e jurídica, a disciplina 
processual não tem outra saída senão a de caminhar no sentido da norma de maior generalidade, que, em 
razão de sua maior abstração, possa abarcar um maior número de situações.” (SALLES, Carlos Alberto de. 
Arbitragem em contratos administrativos. Ob. Cit., p. 21). 
161 MOFFITT, Michael L. Customized litigation: the case for making civil procedure negotiable. George 
Washignton Law Review, Vol. 75, 2007, p. 16. Disponível em SSRN: https://ssrn.com/abstract=888221. 
Acesso em 02/07/2020. O autor, no entanto, revela: “Customization offers the prospect of increasing 
litigation’s efficiency, regardless of the fate of the current set of reform efforts. Whether customization would, 
in fact, lead to more efficient expenditures by disputants is an empirical question for which we currently have 
no data” (MOFFITT, Michael L. Customized litigation: the case for making civil procedure negotiable. Ob. 
Cit. p. 20) 
162 Muitos são os fatores apontados pela doutrina para a morosidade do processo civil brasileiro. Desde o 
crescimento populacional e a litigiosidade excessiva, estimulada pela ampliação do acesso à justiça nas 
últimas décadas, passando pela burocrática e precária administração do exaurido Poder Judiciário, até o 
formalismo excessivo do processo e o grande número de nulidades processuais, os estudos doutrinários são 
profícuos em apontar as causas da lentidão dos processos. Tratando especificamente do assunto. Cf. 
DUARTE, Ricardo Quass. O tempo inimigo no processo civil brasileiro. São Paulo. LTr, 2009, p. 63-113. 
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ou, no mínimo, ao reconhecimento da possibilidade de um processo tempo-orientado, ou 

seja, um processo em que o tempo seja um elemento planejado pelas partes de forma 

prospectiva.163 

Como se sabe, a razoável duração do processo é uma das principais 

preocupações da doutrina processual. Não por acaso, Carnelutti, desde a década de 1950, 

já preconizava a ideia de que o tempo seria um inimigo contra o qual o juiz deveria lutar 

sem descanso.164 Embora essa figura de linguagem não possa ser compreendida ao pé da 

letra, eis que um lapso temporal razoável muitas vezes será essencial ao regular 

desenvolvimento de um processo justo,165  é inegável o seu mérito de, colocando o passar 

do tempo a como um algoz da realização da justiça, ilustrar bem a necessidade de busca de 

uma tutela jurisdicional em prazo razoável. 

Pois bem, uma das vantagens do processo negociado é exatamente sua 

potencialidade de combater o tempo inimigo. De fato, a possibilidade que se abre para que 

as partes pré-determinem direitos, deveres, ônus e faculdades processuais, bem como para 

que conformem o procedimento, poder tornar mais previsível e mesmo mais curta duração 

do processo. 

Basta pensar, por exemplo, num acordo, pré-processual ou mesmo incidental, 

que preveja a renúncia de ambas às partes a eventuais recursos cabíveis em face da sentença 

a ser prolatada no processo, tornando-a definitiva a exemplo do que ocorre na 

arbitragem.166 Por certo, acordo dessa natureza tornaria mais abreviada a tramitação 

processual. O próprio calendário processual, já citado acima, é exemplo de negócio 

 
163 SALLES, Carlos Alberto de. Calendário processual: perspectivas para um processo tempo-orientado. In 
Estudos de Direito Processual Civil em homenagem ao Professor José Rogério Cruz e Tucci. Salvador: 
Editora JusPodivm, 2018, p. 120-121. Segundo o autor, o processo tempo-orientado é o processo em que o 
aspecto cronológico é pensado em termos prospectivos, ou seja, é moldado pelo consenso dos participantes 
diante das peculiaridades de cada caso. Se opõe ao processo tempo-estruturado que é aquele segundo o qual 
o tempo é um elemento meramente organizador da atividade das partes. Daí porque, o autor aponta o 
calendário processual como importante elemento para o paradigma de um processo tempo-orientado. 
164 CARNELUTTI, Francesco. Diritto e processo, Napoli: Morano Editore, 1958. p. 354. 
165 Afinal, a existência de um lapso temporal não só é recomendável como é impositiva para que sejam 
respeitadas as garantias constitucionais do processo e para que o juiz possa, tanto quanto possível, apreender 
os fatos subjacentes à lide permitindo a correta e justa solução da controvérsia165.Nessa esteira, Robson 
Renault Godinho destaca que “esse desenvolvimento no tempo lhe é inerente e deve ser celebrado como uma 
conquista civilizatória, na medida em que possibilita o exercício do devido processo legal. GODINHO, 
Robson Renault. Comentários ao novo Código de Processo Civil. Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer 
(Coord.). 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 459. 
166 Como lembra Carlos Alberto de Salles, uma das principais características da arbitragem é a definitividade 
da sentença arbitral, significando que o árbitro decide de maneira final, ou seja, em sentença não passível de 
ser atacada pela interposição de um recurso (SALLES, Carlos Alberto de. Arbitragem em contratos 
administrativos. Ob. Cit. p. 56-57). 
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processual que tem o condão reduzir o tempo de tramitação do processo, eliminando 

providências burocráticas e tempos ociosos da tramitação, instituindo um processo tempo-

orientado, ou seja, um processo em que o tempo seja talhado consensualmente pelas partes 

de forma prospectiva. 

Como já dito, é evidente que as vantagens aqui apresentadas são vantagens em 

potencial. Vale dizer, não são consequências necessárias de todo e qualquer negócio 

jurídico processual. Nesse sentido, o inadequado exercício do autorregramento da vontade 

pode fazer com que determinadas convenções tenham repercussões contrárias às vantagens 

acima citadas.167  

O que se defende, portanto, é que os negócios jurídicos processuais enquanto 

mecanismos de flexibilização e customização processual possuem potencialidades 

vantajosas para as partes, de modo que, se corretamente utilizado, podem ensejar benefícios 

para as partes. Em resumo, os negócios processuais favorecem uma tutela judicial mais 

adequada, eficiente, tempestiva, previsível e menos onerosa comparativamente ao modelo 

estático do processo civil estatal, na medida em que que representam flexibilidade e 

adaptabilidade às necessidades dos jurisdicionados.168 

 

2.4. Limites à negociação processual 

 

Diante da expressa positivação, no art. 190, CPC/15, de uma cláusula de 

negociação processual atípica, que dá amplos poderes às partes para alterar o procedimento 

e criar, modificar ou extinguir situações jurídicas, e diante da constatação de que um 

processo negociado pode ser vantajoso para os litigantes, surge com a mais alta relevância 

o tema dos limites jurídicos a essa negociação processual.  

Afinal, se a liberdade das partes já encontra limites no âmbito do direito 

privado, com mais razão encontrará limites no âmbito processo, considerando que este 

 
167 Basta pensar em um negócio processual que, visando a garantir maior prazo às manifestações defensivas 
de ambas as partes, tivesse como efeito a majoração desnecessária no tempo de tramitação, contrariando, 
portanto, a ideia de duração razoável do processo. 
168 RETES, Tiago Augusto Leite. Limites às convenções processuais na sistemática recursal do processo civil 
democrático. Ob. Cit., p. 35. 
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possui objetivos de interesse público, como a atuação do direito objetivo e a pacificação 

social.169  

Os limites à liberdade das partes, aliás, é justamente um recorte mais amplo do 

nosso problema de pesquisa que gira em torno dos impactos do princípio da igualdade no 

âmbito de liberdade da Fazenda Pública para conformar o processo. 

Portanto, antes de analisar o problema específico do impacto que a igualdade 

representa para a Fazenda Pública no que tange aos negócios processuais, necessário 

analisar de forma mais ampla os limites gerais impostos às partes no que tange 

flexibilização processual. 

 

2.4.1. Premissas 

 

Inicialmente, duas premissas parecem imprescindíveis para que haja uma 

adequada compreensão dos limites aos negócios jurídicos processuais. 

É necessário ter em mente, em primeiro lugar, que os negócios jurídicos 

processuais, se subordinam a um regime misto de controle de validade. Segundo José 

Carlos Barbosa Moreira “as convenções processuais, como atos processuais apenas lato 

sensu, ao menos em grande maioria, se submetem a um regime jurídico misto, em que se 

entrelaçam normas de direito processual e de direito material.”170  É o que Antonio do 

Passo Cabral chama de “corregulação entre normas materiais e processuais”, que se 

combinam na normatização dos acordos processuais.171 Portanto, os negócios processuais 

são disciplinados e, portanto, limitados tanto por normas que regulam os negócios jurídicos 

no âmbito do direito material quanto pelas normas processuais aplicáveis à espécie.  

Uma das consequências mais relevantes a ser extraída da corregulação material 

e processual é a possibilidade de aplicação do regime de invalidades processuais, que 

permite a convalidação ou aproveitamento de convenções processuais quando não haja 

prejuízo a qualquer das partes. Afinal, como se sabe, em matéria processual não se deve 

 
169 YARSHELL, Flávio Luiz. Convenção das partes em matéria processual: rumo a uma nova era? Ob. Cit., 
p. 76. É neste sentido que Juliana Faria e Edgard Neto afirmam que “um dos maiores desafios de uma teoria 
dos negócios jurídicos processuais é o de encontrar a dimensão exata do espaço da autonomia da vontade no 
processo e estabelecer os seus respectivos limites.” (FARIA, Juliana Cordeiro de; NETO, Edgard Audomar 
Marx. Negócios jurídicos processuais unilaterais? Ob. Cit., p. 119). 
 
170 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Convenções das partes sobre matéria processual. In: Temas de 
Direito Processual. Terceira Série. São Paulo. Saraiva, 1984, p. 93. 
171 CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. Ob. Cit. p. 252-253. 
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pronunciar nulidade sem prejuízo, como se extrai dos arts. 282, §2º e 283, § único do CPC. 

Portanto, diferentemente dos negócios jurídico materiais, os negócios processuais sofrem 

a incidência do regime processual de invalidades, podendo, portanto, ter vícios 

convalidados quando a finalidade da convenção seja atingida e desde que não haja prejuízo 

a qualquer das partes.  

Uma segunda premissa importante, trazida por Antonio Cabral, se refere à 

máxima in dubio pro libertate. Segundo o autor, no processo civil contemporâneo vigoraria 

uma pressuposição em favor da liberdade de conformação do processo.172 Esse ambiente 

favorável à vontade das partes decorreria, no direito brasileiro, não só dos princípios 

dispositivo e do autorregramento da vontade, mas do próprio art. 190, § único, do CPC, 

quando dispõe que o juiz “somente” recusará aplicação às convenções processuais em 

casos de nulidade, inserção abusiva em contrato de adesão ou manifesta vulnerabilidade. 

O vocábulo “somente” nessa circunstância estaria a demonstrar uma validade prima facie 

dos negócios das partes, denotando essa pressuposição favorável ao acordo por elas 

celebrado. 

Daí decorreria um maior ônus argumentativo do juiz ou do aplicador do direito 

para infirmar a autonomia das partes consubstanciada em um negócio processual.  

Essas duas premissas parecem fundamentais para a análise dos limites aos 

negócios processuais que passaremos, em seguida, a explorar. 

 

2.4.2. Pressupostos e requisitos de validade dos negócios jurídicos processuais 

previstos no CPC/15. 

 

Os primeiros limites à celebração dos negócios jurídicos processuais constam 

dos próprios dispositivos legais que os autorizam.173 Ou seja, ao estabelecer critérios e 

parâmetros para a negociação processual, a lei a limita. 

De plano, portanto, é necessário analisar os requisitos previstos no art. 190, 

CPC para a celebração dos negócios jurídicos processuais como forma de compreender 

seus limites normativos expressos. 

 
172 CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. Ob. Cit. p. 253-254. 
173 Afinal, como lembra Virgílio Afonso da Silva “toda regulação é, ao mesmo tempo, uma restrição, já que 
regular o exercício de um direito implica excluir desse exercício aquilo que a regulação deixa de fora” 
(SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia. 2ª ed. São 
Paulo: Malheiros, 2014, p. 209). 
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Antes, contudo, é preciso lembrar que os negócios processuais, são antes de 

tudo negócios jurídicos e que, portanto, até mesmo em razão da mencionada “corregulação 

entre normas materiais e processuais”, estão também sujeitos aos pressupostos previstos na 

legislação civil, em especial aos que constam dos arts. 104 e 166 do Código Civil. Portanto, 

também os negócios processuais dependerão da: i) capacidade dos contratantes; ii) da 

licitude, possibilidade jurídica e determinabilidade do objeto; iii) da observância da forma 

prescrita ou não defesa em lei; iv) da observância da boa-fé; v) sendo inválido negócio que 

tiver por objetivo fraudar a lei.174 

Da mesma forma, os negócios jurídicos processuais se inserem na classificação 

dos atos jurídicos processuais em sentido amplo, como visto anteriormente, de modo que 

os requisitos gerais de validade dos atos processuais em geral também devem ser aplicados 

aos negócios processuais.175 Enfim, o regime geral das invalidades previsto no CPC 

também será aplicável, com as adaptações devidas, às convenções processuais. 

Não haverá, aqui, aprofundamento da análise dos requisitos gerais para a 

pactuação de negócios jurídicos previstos no código civil e tampouco nos requisitos gerais 

para a prática de atos jurídicos processuais em sentido amplo. Em virtude da delimitação 

de objeto proposta na presente pesquisa, o foco, neste tópico, será nos limites previstos no 

CPC especificamente em relação aos negócios processuais. 

 

2.4.2.1. Direitos que admitam autocomposição 

 

O texto normativo do art. 190, CPC inicia afirmando que serão admissíveis os 

negócios processuais quando estiverem em jogo direitos que admitam autocomposição. A 

contrario sensu, portanto, conclui-se que não serão admissíveis os acordos processuais 

quando o objeto do processo não admitir resolução por autocomposição. Eis aí, portanto, o 

primeiro limite normativo expresso para a celebração de negócios processuais no CPC. 

Relevante notar que, diferentemente de outros diplomas normativos, o 

legislador processual teve o cuidado de não utilizar conceitos como “direitos disponíveis”, 

 
174 Jaldemiro Rodrigues de Ataíde Junior lembra corretamente que, no que tange aos negócios processuais, 
esses requisitos terão de ser analisados à luz da legislação processual. Portanto, a capacidade das partes, a 
licitude do objeto e a forma prescrita em lei terão de ser analisadas à luz do ordenamento processual (ATAÍDE 
JUNIOR, Jaldemiro Rodrigues de. Negócios jurídicos materiais e processuais – existência, validade e eficácia 
– campo-invariável e campos-dependentes: sobre os limites dos negócios jurídicos processuais. Revista de 
processo, São Paulo, ano 40, n. 244, p. 411-412). 
175 NOGUEIRA, Pedro Henrique. Negócios jurídicos processuais. Ob. Cit., p. 231. 
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“direitos patrimoniais”176 ou “direitos transacionáveis”177 para limitar a celebração de 

negócios processuais, mencionando, isto sim, “direitos que admitam autocomposição”. O 

emprego dessa expressão parece permitir maior amplitude no cabimento dos negócios 

processuais em relação às demais, já que se abre a possibilidade de convenções sobre o 

processo inclusive naquelas causas que versem sobre direitos não patrimoniais ou 

indisponíveis, desde que estes sejam passíveis de autocomposição. 

Nesse ponto, é importante alguma precisão terminológica para distinguir as 

ideias de patrimonialidade, disponibilidade e possibilidade de autocomposição, bem como 

para entender a opção do legislador do CPC. 

A patrimonialidade, em primeiro plano, é conceito cuja definição não envolve 

maiores complexidades. Direitos patrimoniais são aqueles economicamente aferíveis, ou 

seja, suscetíveis de avaliação pecuniária. Contrapõem-se, assim, aos direitos 

extrapatrimoniais que, por sua natureza existencial,178 não são passíveis de avaliação 

econômica em si mesmos.179 

A disponibilidade, por sua vez, embora existam controvérsias e nuances quanto 

a sua conceituação,180 envolve, segundo a doutrina dominante, a capacidade de transferir 

 
176 Nesse sentido, a Lei 9.307/97 (Lei de Arbitragem), por exemplo, no seu art. 1º limita a pactuação da 
convenção de arbitragem aos litígios que versem sobre direito patrimoniais disponíveis, condicionando, 
portanto, a pactuação da convenção arbitral à patrimonialidade e disponibilidade do direito. De forma 
semelhante, o art. 373, §3º, I do CPC condiciona a validade de convenções sobre o ônus da prova à 
circunstância de o direito sobre o qual a mesma recai ser disponível. 
177 A Lei 13.130/15 (Lei de Mediação), por sua vez, condiciona a validade da mediação à disponibilidade do 
direito ou a possibilidade de transação sobre o mesmo, ao dispor no seu art. 3º que: “Pode ser objeto de 
mediação o conflito que verse sobre direitos disponíveis ou sobre direitos indisponíveis que admitam 
transação.” 
178 Segundo Maria Celina Bodin de Moraes: "Os indivíduos são titulares de direitos personalíssimos que 
integram suas personalidades e não detêm qualquer conotação econômica." Estes seriam direitos 
extrapatrimoniais por excelência. (MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à pessoa humana: Uma leitura 
civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 155.) 
179 Embora sua violação possa gerar reflexos patrimoniais. Eduardo Talamini traz uma classificação mais 
abrangente de patrimonialidade, sendo certo que para o autor a patrimonialidade “também se configura pela 
aptidão de o inadimplemento ser reparado, compensado ou neutralizado por medidas com conteúdo 
econômico” (TALAMINI, Eduardo. A (in)disponibilidade do interesse público: consequências processuais 
(composições em juízo, prerrogativas processuais, arbitragem e ação monitória). Revista de Processo, vol. 
128/2005, p. 59-78, out/2005. Versão online, p. 10). 
180 Segundo Carlos Alberto de Salles disponibilidade e indisponibilidade “são conceitos com um sentido 
plurívoco, que acabam por conduzir à sua utilização em uma extensão indevida, qualificando, como 
indisponíveis, situações jurídicas às quais esse atributo não deveria ser aplicado(...)” (SALLES, Carlos 
Alberto de. A indisponibilidade e a solução consensual de controvérsias. In GABBAY, Daniela Monteiro; 
TAKAHASHI, Bruno (coord.) Justiça Federa: Inovações nos Mecanismos Consensuais de Soluções de 
Conflitos. 1 ed. Brasília: Gazeta Jurídica, 2014, p. 211). 
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determinado bem ou direito.181 Nessa linha de entendimento, indisponível seria aquele bem 

ou direito que a parte não poderia alienar ou transferir livremente.182 

Importante não confundir situações de efetiva indisponibilidade do bem ou 

direito com situações de disponibilidade condicionada a requisitos de forma ou substância. 

Por exemplo, com frequência se fala em indisponibilidade dos bens públicos, quando, na 

verdade, a regra é que bens e direitos da Administração Pública são disponíveis, desde que 

preenchidos determinados requisitos legais.183 Portanto, somente aqueles bens e direitos 

que, por sua própria natureza ou por especial proteção jurídica, não possam ser negociados 

ou transferidos é que serão efetivamente indisponíveis. 

O que se verifica, portanto, é que a patrimonialidade diz com a possibilidade 

de o bem ou direito ser economicamente/monetariamente aferido, ao passo que a 

disponibilidade, por sua vez, do ponto de vista material, diz com a possibilidade de 

transferência de titularidade, isto é, com a alienação de determinado bem ou direito. 

Tais conceitos não se confundem com a ideia de “direitos que admitam 

autocomposição”. Com efeito, a autocomposição é o método de resolução de controvérsias 

pelo qual as próprias partes, em conjunto ou isoladamente, resolvem ou previnem o 

conflito.184 Se opõe, assim, à heterocomposição, que é método pelo qual um terceiro 

adjudica o objeto do conflito a uma das partes.  

 
181 Com efeito, ao discorrer sobre o requisito da disponibilidade Eros Grau anota que "dispor de direitos 
patrimoniais é transferi-los a terceiros. Disponíveis são os direitos que podem ser alienados” (GRAU, Eros 
Roberto. Arbitragem e Contrato Administrativo. Revista da Escola Paulista de Magistratura. Vol. 2. p.49-59 
Disponível na em <http://www.epm.tjsp.jus.br>. Acesso em  20.08.2020). Em sentido semelhante Alexandre 
Luiz Moraes do Rêgo Monteiro entende que “são disponíveis aqueles bens que podem ser livremente 
alienados ou negociados, por se encontrarem desembaraçados, tendo o alienante plena capacidade jurídica 
para tanto” (MONTEIRO, Alexandre Luiz Moraes do Rêgo. Administração pública consensual e a 
arbitragem. Revista de Arbitragem e Mediação, n. 35, 2012, p. 124). 
182 Carlos Alberto de Salles traz maior precisão conceitual ao tratar do assunto, diferenciando entre dois tipos 
de indisponibilidade: a material e normativa. Segundo o autor, indisponibilidade material seria aquela que 
recairia sobre determinados bens e direitos e se relacionaria à impossibilidade de transmissão da titularidade 
a terceiros, convergindo com os conceitos de indisponibilidade por nós proposto. A indisponibilidade 
normativa, por sua vez, seria uma qualidade própria de determinadas normas jurídicas, indicando a 
diferenciação entre normas dispositivas e cogentes. (SALLES, Carlos Alberto de. A indisponibilidade e a 
solução consensual de controvérsias. Ob. Cit., p. 212-214). 
183 “É preciso insistir quanto à inexistência de uma regra de indisponibilidade material em relação aos bens 
públicos. A afirmada ‘indisponibilidade’ indica não mais que uma disponibilidade condicionada, consistente 
na existência de um vínculo de finalidade e a necessidade de o ato de disposição observar a determinados 
requisitos, expressos na forma de um devido processo legal administrativo” (SALLES, Carlos Alberto de. A 
indisponibilidade e a solução consensual de controvérsias. Ob. Cit., p. 219). 
184 Segundo Grinover, Cintra e Dinamarco isso pode ocorrer de três formas distintas: em primeiro lugar por 
desistência de uma das partes, ocasião em que uma delas renuncia a sua pretensão; em segundo lugar, por 
submissão, isto é, por uma renúncia à resistência oferecida face à pretensão da parte contrária; ou, por fim, a 
autocomposição pode ser atingida através da transação, por via da qual seguem-se sucessivas concessões 
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Nessa esteira, direitos que admitam autocomposição são todos os direitos 

(patrimoniais ou extrapatrimoniais; disponíveis ou indisponíveis) cujos conflitos puderem 

sem resolvidos pelas próprias partes. Afirmar que um direito admite autocomposição, a 

rigor, nada diz acerca de sua essência ou natureza, apenas significa que os conflitos dele 

oriundos podem ser resolvidos por determinado mecanismo de resolução de controvérsias. 

É por isso que o art. 190, CPC, ao condicionar a celebração de negócios 

jurídicos processuais atípicos à cláusula “direitos que admitam autocomposição”, foi muito 

mais abrangente do que, por exemplo, o art. 1º da Lei 9.307/98 (Lei de Arbitragem) que 

condiciona à convenção arbitral ao signo “litígios envolvendo direitos patrimoniais 

disponíveis”. 

Isso porque, se é certo que todos os direitos patrimoniais e disponíveis admitem 

autocomposição, a volta não é verdadeira. Vale dizer, nem todo direito que admite 

autocomposição é necessariamente patrimonial e disponível. 

É possível, nesse sentido, que conflitos envolvendo direitos não patrimoniais 

sejam submetidos a autocomposição. É o que ocorre, por exemplo, com o direito de guarda 

que, muito embora não tenha conteúdo econômico algum, pode ser objeto de acordo entre 

as partes. 

Da mesma forma, é plenamente possível que direitos tidos por indisponíveis 

admitam autocomposição. É o que ocorre, por exemplo, com controvérsias envolvendo 

direito à prestação de alimentos (direitos patrimoniais, mas indisponíveis) que podem, 

perfeitamente, ser submetidos à autocomposição. Da mesma forma, mesmo direito 

coletivos, que são entendidos pela doutrina como direitos indisponíveis exatamente pela 

sua titularidade difusa, podem ser objeto de composição amigável, como ocorre, por 

exemplo, com a celebração de um Termo de Ajustamento de Conduta, com fundamento no 

art. 5º, §6º da Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública). 

Portanto, se o direito envolvido no litígio admitir autocomposição será 

admitida a negociação processual, à luz do art. 190, CPC. Dessa forma, a rigor, só será 

vedada a celebração de negócio processual atípico quando, por lei ou pela natureza do 

 

recíprocas, até o atingimento de uma solução otimizada para ambos os envolvidos. (GRINOVER, Ada 
Pellegrini; CINTRA, Antonio Carlos de Araujo e DINAMARCO, Candido Rangel. Teoria Geral do Processo. 
Malheiros. 26ª ed. p. 26.) 
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direito subjacente ao conflito, for vedada a autocomposição quanto ao direito material,185 

pois, aí sim, incidirá limitação ora estudada. Essa hipótese, contudo, não se confunde com 

a simples indisponibilidade do direito envolvido como visto. 

 

2.4.2.2. Partes plenamente capazes 

 

O segundo requisito de validade previsto no art. 190, CPC, para os negócios 

jurídicos processuais atípicos, é que as partes sejam plenamente capazes. Vale dizer, se os 

celebrantes do negócio jurídico não forem plenamente capazes padecerá o mesmo de 

invalidade. Eis aí o segundo limite expressamente previsto no art. 190, CPC. 

A capacidade das partes, importante ressaltar, é requisito para a celebração de 

qualquer negócio jurídico, inclusive no âmbito do direito material, conforme se extrai do 

art. 104, I do CC. Portanto, a rigor, os absolutamente incapazes e os relativamente 

incapazes só poderiam celebrar negócios jurídicos quando devidamente representados ou 

assistidos. 

Ocorre que o art. 190, CPC não se limita a exigir agente capazes – tal como faz 

o Código Civil - para a pactuação de convenção processual. Exige partes plenamente 

capazes. 

Daí porque parte da doutrina afirma que os negócios jurídicos processuais 

seriam proscritos aos absoluta ou relativamente incapazes, ainda que devidamente 

representados ou assistidos.186 Vale dizer, o advérbio “plenamente”, incluído na redação 

do art. 190, CPC, teria o objetivo de “afastar a parte cuja capacidade está condicionada à 

representação ou assistência no processo por pais, tutor ou curador.”187.  

Tal entendimento não parece acertado. Isso porque, segundo se entende neste 

trabalho, ao exigir partes plenamente capazes para a celebração de negócios processuais, o 

 
185 É relevante, nesse ponto, fazer a crítica ao legislador do CPC no que tange à opção por limitar a 
flexibilização processual das partes a partir de uma qualificação do direito material envolvido, o que parece 
um resquício de teoria imanentista. Como afirma Rodrigo Ramina de Lucca “é de se questionar a 
conveniência da limitação legal a direitos que admitam autocomposição material. Tem feição autoritária a 
suposição de que o titular do direito indisponível seria incapaz de celebrar um negócio jurídico que lhe 
coloque em posição mais favorável no processo.” (DE LUCCA, Rodrigo Ramina. Liberdade, autonomia e 
convenções processuais. In CABRAL, Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa (coord.). 
Negócios processuais. Tomo II. Salvador: Juspodivm, 2020, p. 36). 
186 YARSHELL, Flávio Luiz. Convenção das partes em matéria processual: rumo a uma nova era? Ob. Cit., 
p. 85-86;  
187 DE LUCCA, Rodrigo Ramina. Liberdade, autonomia e convenções processuais. Ob. Cit., p. 38. 
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legislador quis exigir capacidade processual negocial,188 ou seja, que aquele que celebra a 

convenção sobre o processo “possa validamente exteriorizar a manifestação ou declaração 

de vontade constitutiva do negócio e que possua aptidão para ser parte em processo e estar 

em juízo”.189 

Nesse sentido, o celebrante do negócio processual pode estar representado ou 

assistido, caso seja absoluta ou relativamente incapaz, respectivamente, na medida em que, 

dessa forma, estará, fora de dúvidas, a exteriorizar validamente a declaração de vontade 

constitutiva do negócio.190 

Importante lembrar, ainda, que no campo processual alguns entes 

despersonalizados possuem capacidade de ser parte e de estar em juízo (massa falida, 

condomínio, espólio e etc – art. 75, CPC). Nesse caso, muito embora tais entes sequer 

possuam personalidade jurídica, aberta estará a possibilidade para a celebração de negócios 

processuais incidentais.191 

Por fim, importante frisar que, em regra, não se exige capacidade postulatória 

para a celebração de negócios processuais atípicos, não sendo esse, portanto, um limite 

diretamente extraível do art. 190, CPC.192 De fato, a capacidade postulatória é a aptidão 

genérica para dirigir requerimentos ao Judiciário, a qual é normalmente outorgada de forma 

exclusiva a advogados, inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, além de Defensores 

Públicos, Promotores e Procuradores.193  

Nesse sentido, considerando que o negócio processual não é um ato 

postulatório e tendo em conta, ainda, que muitas vezes poderá ser celebrado antes mesmo 

do início do conflito parece claro que, em regra, a assistência de advogado será prescindível 

 
188 DIDIER JR., Fredie. Negócios jurídicos processuais atípicos no CPC-2015. Ob. Cit., p. 114. 
189 BARREIROS, Lorena Miranda Santos. Convenções processuais e poder público. Ob. Cit. p. 226. 
190 Poderá, contudo, a depender das peculiaridades do caso concreto, haver manifesta vulnerabilidade daquele 
que é representado ou assistido, o que deverá ser controlado pelo juiz à luz do art. 190, § único, CPC. 
191 CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. Ob. Cit., p. 275. 
192 BARREIROS, Lorena Miranda Santos. Convenções processuais e poder público. Ob. Cit., p. 227; 
CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. Ob. Cit. p. 278-279. 
193 Existem procedimentos específicos em que a capacidade postulatória é outorgada a própria parte, como 
ocorre nos Juizados Especiais e na Justiça do Trabalho, por exemplo. 
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para a celebração de negócio processual.194 A ausência de assessoramento técnico-jurídico, 

contudo, poderá configurar indício de vulnerabilidade da parte.195 

Portanto, feitas essas considerações é possível concluir que a plena capacidade 

exigida pelo art. 190, CPC é a capacidade processual negocial que envolve a possibilidade 

de os celebrantes externarem validamente declarações de vontade constitutivas de negócios 

jurídicos, bem como a capacidade de ser parte e de estar em juízo. A capacidade 

postulatória, típica dos advogados regularmente inscritos na OAB, por outro lado, não é 

exigível, como regra, para a validade da convenção, à luz do art. 190, CPC. 

 

2.4.2.3. Casos de inserção abusiva em contrato de adesão 

 

Segundo consta do parágrafo único do art. 190, CPC, o juiz ainda poderá 

controlar a validade da convenção processual em caso de inserção abusiva em contrato de 

adesão. 

Perceba-se que não pretendeu o legislador proscrever os negócios processuais 

no âmbito de contratos de adesão.196 Na realidade, o que se buscou coibir foi a inserção 

abusiva de cláusula na convenção. A finalidade do referido dispositivo, portanto, parece 

ter sido evitar a imposição de um negócio jurídico processual que favoreça a parte mais 

forte em detrimento da parte mais fraca, ou seja, o aderente. 

Para evitar que se nulifique eventual cláusula, sob o fundamento de inserção 

abusiva em contrato de adesão, é conveniente que se adote, por analogia, a cautela 

preconizada no art. 4º, §2º, da Lei 9.307/96, segundo a qual, em contratos de adesão, a 

cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente concordar expressamente com a 

 
194 Antonio do Passo Cabral traz duas exceções à regra da desnecessidade de advogado para a celebração de 
acordo processual. Segundo o autor, seria exigível, para a validade da avença, a presença de advogado 
quando: i) a lei exigir advogado para o negócio jurídico de direito material no bojo do qual exista acordo 
processual; ii) quando a convenção for celebrada incidentalmente no bojo do processo. (CABRAL, Antonio 
do Passo. Convenções processuais. Ob. Cit., p. 279) 
195 Nesse sentido é o Enunciado n. 18 do Forum Permanente de Processualistas Civis: “Há indício de 
vulnerabilidade quando a parte celebra acordo de procedimento sem assistência técnico-jurídica”. 
Confirmando esse entendimento, Cf. DIDIER JR, Fredie. Negócios jurídicos processuais atípicos no CPC-
2015. Ob. Cit., p. 116. 
196 Nesse sentido, Leonardo Carneiro da Cunha afirma: “A simples circunstância de o contrato ser de adesão 
não é suficiente para se ter como nula ou ineficaz a cláusula que disponha sobre procedimento ou sobre regras 
processuais. É preciso, para que o juiz recuse-lhe aplicação, a evidência de uma abusividade, de uma nulidade 
ou de uma manifesta situação de vulnerabilidade.” (CUNHA, Leonardo Carneiro da. Negócios jurídicos 
processuais no processo civil brasileiro. Ob. Cit. p. 71) 
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cláusula, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou 

visto especialmente para essa cláusula. 

Trata-se de providência que pode se revelar adequada – embora talvez não 

suficiente - para afastar a abusividade da inserção de uma convenção processual inserida 

em contrato de adesão. 

 

2.4.2.4. Manifesta vulnerabilidade. 

 

O último limite expressamente previsto no art. 190, parágrafo único do CPC, 

diz respeito à vulnerabilidade de uma das partes. Segundo o mencionado dispositivo não 

se admitirá a convenção processual “em que alguma parte se encontre em manifesta 

situação de vulnerabilidade”. Um primeiro ponto importante para discutir a referida 

limitação é compreender o significado de vulnerabilidade.  

Em sentido amplo, a vulnerabilidade é uma condição ou característica de certas 

pessoas ou grupos sociais que lhes coloca numa situação de suscetibilidade de sofrer algum 

prejuízo. Nesse sentido, Cláudia Lima Marques e Bruno Miragem definem a 

vulnerabilidade como “um estado da pessoa, um estado inerente de risco (...) é uma situação 

permanente ou provisória, individual ou coletiva, que fragiliza, enfraquece o sujeito de 

direitos, desequilibrando a relação.”197 

Ao tratar da questão em matéria consumerista, Lima Marques indica a 

existência de ao menos quatro tipos de vulnerabilidades: i) técnica, ou seja, o 

desconhecimento quanto ao objeto ou serviço adquirido; ii) jurídica, isto é, 

desconhecimento quanto ao direito aplicável; iii) socioeconômica, ou seja, a 

vulnerabilidade decorrente do abismo que separa o poderia econômico do fornecedor em 

relação ao consumidor; iv) informacional, decorrente da assimetria de informações que 

costuma haver nas relações consumeristas.198 

Embora essa tipologia tenha sido talhada no âmbito do direito do consumidor 

certamente possui utilidade, no que couber, para outros ramos do direito sempre que houver 

uma relação assimétrica. Vale dizer, é perfeitamente possível que exista uma 

vulnerabilidade técnica, jurídica, socioeconômica ou informacional em outros ramos do 

 
197 MARQUES, Claudia Lima; MIRAGEM, Bruno. O novo direito privado e a proteção dos vulneráveis. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 117. 
198 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. 5 ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2006, p. 320-330. 
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direito, como é o caso, por exemplo, do direito administrativo que regula as relações entre 

o Poder Público e os administrados. 

Nessa mesma esteira, embora seja comum a disciplina e tratamento de 

hipóteses de vulnerabilidade em leis materiais como, por exemplo, o Código de Defesa do 

Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, dentre outros, é 

perfeitamente possível, reconhecer uma vulnerabilidade processual.  

Nesse sentido, Fernanda Tartuce define a vulnerabilidade processual como “a 

suscetibilidade do litigante que o impede de praticar os atos processuais em razão de uma 

limitação pessoal involuntária ensejada por fatores de saúde e/ou de ordem econômica, 

informacional, técnica ou organizacional de caráter permanente ou provisório.”199 

Apresentada essa classificação, poder-se-ia questionar se a vulnerabilidade 

mencionada no art. 190, parágrafo único, do CPC, seria uma vulnerabilidade material ou 

processual.  

Considerando que a cláusula geral de negociação atípica do art. 190, CPC, 

permite a celebração, tanto de negócios pré-processuais, portanto, anteriores à instauração 

do processo, quanto de negócios incidentais ao processo, nos parece que se deva entender 

o vocábulo vulnerabilidade, previsto no referido dispositivo, como abrangente tanto da 

vulnerabilidade material quanto da vulnerabilidade processual. 

Portanto, seja a parte vulnerável do ponto de vista material ou processual, 

haverá aí uma limitação à vontade no que tange à celebração de negócios processuais. 

Afinal, necessário que o processo tenha condições de tutelar situações de vulnerabilidade 

do litigante, independentemente de esta decorrer uma condição material ou processual. 

Isso não significa que, constatada a vulnerabilidade de uma das partes, restará 

totalmente proscrita a via da negociação processual. Em primeiro lugar, porque o próprio 

art. 190, parágrafo único, CPC utiliza o qualificativo “manifesta”, a denotar que apenas as 

vulnerabilidades mais graves é que poderão ensejar o controle de validade do negócio 

jurídico processual. Em segundo lugar, porque o negócio processual pode perfeitamente 

ser favorável ao vulnerável, situação na qual deverá, em regra, ser validado.  

 

 
199 TARTUCE, Fernanda. Igualdade e vulnerabilidade no processo civil. Ob. Cit, p. 184. Segundo a autora, 
seriam critérios objetivos para a aferição de eventual vulnerabilidade processual: i) insuficiência econômica; 
ii) óbices geográficos; iii) debilidade de saúde ou de discernimento; iv) desinformação pessoal; v) 
dificuldades técnicas; vi) incapacidade organizacional. (TARTUCE, Fernanda. Igualdade e vulnerabilidade 
no processo civil. Ob. Cit., p. 189-218). 
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2.4.3. Limites gerais aos negócios processuais 

 

Ao lado dos limites expressamente previstos no art. 190, CPC, a doutrina 

reconhece que os negócios jurídicos processuais possuem outras limitações oriundas, seja 

da Constituição Federal, seja do próprio regime jurídico processual ou material que rege 

os negócios jurídicos. Nos tópicos abaixo trataremos dos principais limites reconhecidos 

pela doutrina. 

 

2.4.3.1. A reserva legal 

 

Um primeiro limite lembrado pela doutrina diz respeito à reserva legal.200 Com 

efeito, na hipótese de haver reserva legal para disciplinar determinado aspecto processual, 

não haverá espaço para a criação de direitos e obrigações por acordo entre as partes. 

Nesse sentido, por exemplo, não seria cabível a criação de novo recurso ou a 

criação de novas hipótese de cabimento recursal por meio de negócio processual, 201 afinal 

estas matérias estão submetidas à reserva legal. Não poderiam, portanto, as partes celebrar 

acordo para dispor sobre o cabimento de agravo de instrumento fora das hipóteses do art. 

1.015, CPC. Tampouco seria válido acordo que “ressuscitasse” a figura do agravo retido 

para determinadas decisões interlocutórias em primeiro grau.  

Portanto, aquelas matérias submetidas à reserva de atuação do legislador202 não 

poderiam ser objeto de acordos processuais. Trata-se de um limite que, embora não esteja 

expressamente positivado no CPC, decorre do ordenamento processual e não pode ser 

ignorado pelos celebrantes, sob pena de invalidade do negócio. 

 

 
200 CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. Ob. Cit., p. 316-317. No mesmo sentido, RAATZ, 
Igor. Negócios jurídicos processuais e elasticidade procedimental sob o enfoque do modelo democrático-
constitucional de processo. Ob. Cit., p. 196. 
201 NOGUEIRA, Pedro Henrique. Negócios jurídicos processuais. Ob. Cit., p. 239. 
202 A doutrina que trata do assunto não traz critérios objetivos para se aferir quais as matérias processuais 
estariam sujeitas à reserva de atuação do legislador. Igor Raatz, tentando trazer alguma racionalidade ao 
critério afirma que “os casos em que há reserva legal podem ser amoldados num padrão mais amplo que é o 
da vedação de negócios jurídicos processuais que modifiquem as atribuições funcionais do órgão julgador.” 
(RAATZ, Igor. Negócios jurídicos processuais e elasticidade procedimental sob o enfoque do modelo 
democrático-constitucional de processo. Ob. Cit., p. 196.). Para fins do presente trabalho o que importa é que 
quando se constatar que determinada matéria está sujeita à reserva legal não se poderá criar direitos ou 
obrigações por via de negócio jurídico processual. 
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2.4.3.2. Proibição de externalidades para terceiros 

 

Outro limite não expressamente previsto no art. 190, CPC, mas comumente 

lembrado pela doutrina diz respeito à vedação de transferência de externalidades para 

terceiros e para o próprio Judiciário. 

Esse entendimento encontra fundamento no princípio relatividade dos 

contratos, segundo o qual só podem ser afetados pela avença aqueles que dela participaram. 

Em outras palavras, o negócio jurídico tem eficácia pessoal limitada à esfera jurídica dos 

participantes do pacto.203 

Nesse sentido, em regra, será vedado aos celebrantes firmar negócios jurídicos 

processuais que busquem gerar impactos ou externalidades em sujeitos que não foram 

partes da negociação, aí incluído o Poder Judiciário.204  

Assim sendo, estarão vedadas convenções celebradas pelas partes que gerem 

reflexos negativos no funcionamento do Judiciário como, por exemplo, aquelas que 

busquem a realização de sessões de julgamento fora dos horários e dias de funcionamento 

dos Tribunais ou, então, que prevejam a realização de intimações por mecanismo 

tecnológico não disponível na comarca. Enfim, os negócios jurídicos que afetem o 

funcionamento do Judiciário, impondo custos extraordinários a esse terceiro estarão 

proscritos diante da ideia de impossibilidade de transferência de externalidades a terceiros. 

Da mesma forma, não poderão as partes alterar regras processuais de modo a 

prejudicar terceiros.205 Assim, acordos que vedem as intervenções de terceiros que não 

dependem da vontade dos litigantes, como, por exemplo, os amicus curiae (art.138, CPC) 

ou a desconsideração da personalidade jurídica (art. 133 a 137, CPC)206 estarão igualmente 

proibidas pela impossibilidade de o negócio processual vincular a terceiros. 

 

2.4.3.3. Normas processuais cogentes 

 

 
203ATAÍDE JUNIOR, Jaldemiro Rodrigues de. Negócios jurídicos materiais e processuais – existência, 
validade e eficácia – campo-invariável e campos-dependentes: sobre os limites dos negócios jurídicos 
processuais. Ob. Cit., p. 410. 
204 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHARDT, Sergio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo curso de 
processo civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, vol. 1, 2015, p. 530-532. 
205 MOFFIT, Michael. Customized litigation: the case for making civil procedure negotiable. Ob. Cit. p. 44. 
206 Ambos constam no Título III do CPC, sendo classificados, portanto, pelo próprio código como intervenção 
de terceiros. 
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Cogentes são as normas processuais que, por sua própria natureza, não podem 

ser modificadas pelas partes, isto é, são normas processuais que são indisponíveis ou 

inderrogáveis do ponto de vista da normativo,207 na medida em que não podem deixar de 

ser cumpridas, ainda que ambas as partes concordem nesse sentido.208 É o caso, por 

exemplo, das regras atinentes à competência absoluta do juízo. 

A cogência da norma processual configura difundido critério limitativo à 

vontade das partes no que tange à flexibilização e customização do processo por meio de 

negócios jurídicos processuais.209 

Não se ignora, contudo, que o critério em questão é problemático, na medida 

em que, muitas vezes, será difícil traçar a linha divisória entre normas processuais cogentes 

e normas processuais dispositivas, para fins de análise da limitação dos negócios jurídicos 

processuais.210 É por este motivo, inclusive, que parte da doutrina rejeita esse critério.211 

Concordamos com a crítica, mas entendemos que o critério pode permanecer 

válido desde que restrito aos casos em que inequivocamente a regra processual for 

inderrogável, como ocorre com as regras atinentes à competência absoluta, por exemplo, 

ou, então, com a regra de pagamento de dívidas judiciais da Fazenda Pública por precatório. 

Assim, naqueles casos em que a regra processual for claramente indisponível do ponto de 

vista normativo, vedada estará a convenção processual das partes. 

 

2.4.3.4. O núcleo dos princípios e garantias fundamentais do processo 

 

 
207 SALLES, Carlos Alberto de. A indisponibilidade e a solução consensual de controvérsias. Ob. Cit., p. 
213-214. 
208 Entende-se que a cogência da norma não se confunde necessariamente com o limite atinente à reserva 
legal. Isso porque, a ideia de norma cogente retira a norma processual da disposição das partes ao passo que 
a reserva legal impede apenas que se crie direitos e obrigações quando a matéria estiver submetida a uma 
reserva de lei. Assim pode a norma estar sujeita à reserva de lei mas não ser cogente. Por exemplo, as partes 
podem dispor do seu direito ao recurso, mas não podem criar recurso novo ou nova hipótese de cabimento 
recursal, porque tal matéria é reservada ao legislador. 
209 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Convenções das partes sobre matéria processual. In Temas de direito 
processual: terceira série. São Paulo: Saraiva, 1984, p. 91. Retomando o critério da cogência da norma como 
limite à convenção processual na doutrina mais moderna, Cf. ALMEIDA, Diogo Assumpção Rezende de. A 
contratualização do processo: das convenções processuais no processo civil. Ob. Cit., p. 148; ATAÍDE 
JUNIOR, Jaldemiro Rodrigues de. Negócios jurídicos materiais e processuais – existência, validade e eficácia 
– campo-invariável e campos-dependentes: sobre os limites dos negócios jurídicos processuais. Ob. Cit., p. 
417. 
210 A advertência é do próprio BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Convenções das partes sobre matéria 
processual. In Temas de direito processual: terceira série. São Paulo: Saraiva, 1984, p. 91. 
211 CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. Ob. Cit., p. 304-305. 
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O principal limite à negociação processual atípica, não positivado 

expressamente no CPC, diz respeito à preservação do núcleo dos direitos e garantias 

fundamentais do processo.212 De fato, não podem as partes, a pretexto de customizar as 

regras processuais, desnaturar a essência do modelo de processo previsto na Constituição, 

solapando direitos e garantias fundamentais do processo. Como afirma Leonardo Carneiro 

da Cunha, portanto, “a licitude do objeto do negócio processual passa pelo respeito às 

garantias fundamentais do processo”.213  

Portanto, a vontade das partes, no que se refere à disposição de direitos e 

conformação do procedimento, não poderia afrontar o núcleo duro desses princípios e 

garantias essenciais.214 

E quais seriam, portanto, esses princípios e garantias? O rol de princípios e 

garantias fundamentais do processo que não podem ser vulnerados pelas convenções 

processuais das partes varia de autor para autor.215 No entanto, parece possível, com 

 
212 RAATZ, Igor. Negócios jurídicos processuais e elasticidade procedimental sob o enfoque do modelo 
democrático-constitucional de processo. Ob. Cit., p. 193. 
213 CUNHA, Leonardo Carneiro da. Negócio jurídico processuais no processo civil brasileiro. Ob. Cit. p. 71. 
214Alguns autores utilizam o conceito de ordem pública processual para designar aqueles princípios e 
garantias que, segundo entendem, restringiriam a manifestação de vontade negocial das partes (Nesse sentido, 
GRECO, Leonardo. Os atos de disposição processual – primeiras reflexões. Revista Eletrônica de Direito 
Processual. 1ª ed. Out/Dez 2007, p. 11, disponível em https://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/redp/article/view/23657/16714. Acesso em 02.09.2020; ALMEIDA, Diogo 
Assumpção Rezende de. A contratualização do processo: das convenções processuais no processo civil. Ob. 
Cit., p. 148-153). Entendemos, contudo, que a utilização do termo ordem pública processual é problemática, 
na medida em que o referido termo possui uma vagueza conceitual que dificulta sua utilização como limitador 
aos acordos processuais (Neste sentido, CABRAL. Antonio do Passo. Convenções processuais. Ob. Cit., p. 
314). Portanto preferimos aludir aos princípios e garantias fundamentais do processo como fonte de limitação 
dos negócios processuais. 
215 Pedro Henrique Nogueira afirma, de forma exemplificativa, que seriam inválidos os negócios processuais 
que violassem o princípio da publicidade dos atos processuais (ex. negócio jurídico afaste a publicidade dos 
atos processuais, criando nova hipótese de segredo de justiça não prevista em lei), o princípio do juiz natural 
(ex. negócio jurídico que implicasse na escolha de juiz para julgar a causa), a duração razoável do processo, 
o dever de motivação das decisões judiciais, enfim, tudo aquilo que pudesse ser enquadrado numa dimensão 
ampla de devido processo legal configuraria limite à negociação processual (NOGUEIRA, Pedro Henrique. 
Negócios jurídicos processuais. Ob. Cit., p. 238); Diogo Assumpção Rezende de Almeida aponta como 
limites à vontade negocial das partes, dentre outros, os seguintes princípios e garantias processuais: (i) 
igualdade e capacidade das partes; (ii) contraditório e ampla defesa; (iii) devido processo legal; (iv) princípio 
do juiz natural, imparcialidade e independência do julgador; (v) fundamentação das decisões judiciais; (vi) 
celeridade e; (viii) coisa julgada material (ALMEIDA, Diogo Assumpção Rezende de. A contratualização do 
processo: das convenções processuais no processo civil. Ob. Cit., p. 153); Leonardo Greco também contribui 
para discussão apontando como princípios e garantias fundamentais ao processo – que, portanto, não 
poderiam ser objeto de livre disposição das partes -, dentre outros,  a imparcialidade e independência do juiz, 
a liberdade de acesso à tutela jurisdicional em igualdade de condições por todos os cidadãos, um 
procedimento previsível, equitativo, contraditório e público, a possibilidade de ampla e oportuna utilização 
de todos os meios de defesa, inclusive a defesa técnica e a autodefesa e a celeridade do processo (GRECO, 
Leonardo. Os atos de disposição processual – primeiras reflexões. Ob. Cit., p.11); Antonio do Passo Cabral 
aponta como limites gerais aos negócios processuais os princípios da boa-fé e cooperação, bem como a 
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razoável segurança, afirmar que todas as garantias processuais previstas no art. 5º da 

Constituição, dentre as quais o devido processo legal, o juiz natural, o contraditório e  a 

ampla defesa, a igualdade entre as partes, publicidade dos atos processuais e duração 

razoável do processo, estarão no rol de limites aos negócios jurídicos processuais.  

Com efeito, as convenções processuais não podem ser instrumento de arbítrio 

e tampouco servir como mecanismo de privatização do processo. É preciso, nesse sentido, 

que elas convivam com as garantias essenciais do processo, respeitando-as em seu núcleo 

fundamental.  

Afinal, se até mesmo na arbitragem, que é mecanismo privado de solução de 

controvérsias amplamente norteado e mesmo fundado na autonomia da vontade, existem 

princípios gerais do processo que devem ser observados,216 não seria de se imaginar que os 

princípios e garantias processuais não iriam limitar a negociação processual. 

Por outro lado, essa limitação, conquanto extremamente relevante, não pode 

ser entendida como uma vedação total a qualquer acordo que relativize alguma das 

garantias processuais acima mencionadas. A título de exemplo, um negócio processual que 

vede a interposição de recursos contra a sentença, em alguma medida, mitiga a ampla 

defesa que, no sistema processual brasileiro, engloba, ao menos em regra, a possibilidade 

de interposição de recursos. Não obstante, tal acordo poderá ser considerado válido, uma 

vez preenchidos os demais requisitos de validade. Isso porque, a autonomia da vontade, no 

caso, não violou o núcleo essencial da ampla defesa, tendo havido possibilidade de 

exercício dessa garantia em primeira instância. Ademais, no caso, outros princípios e 

garantias foram concretizados com o implemento da convenção processual, como a 

duração razoável do processo. 

Nessa esteira, como saber quando um princípio ou garantia processual será um 

limite efetivamente capaz de invalidar a convenção processual? 

 

igualdade e o equilíbrio entre as partes (CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. Ob. Cit. p. 
317-321); Tiago Leite Retes, por sua vez, sustenta que o negócio processual deverá respeitar o núcleo dos 
seguintes direitos e garantias fundamentais do processo: contraditório, cooperação entre os sujeitos 
processuais, duração razoável do processo, boa-fé objetiva, fundamentação racional das decisões, sistemática 
de precedentes e publicidade dos atos (RETES, Tiago A. Leite. Recursos e convenções processuais: entre 
efetividade e garantias processuais. In CABRAL, Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa 
(coord.). Negócios processuais. Tomo II. Salvador: Juspodivm, 2020, p. 432). 
216 É o que consta do art. 21, §2º da Lei 9.307/96, segundo o qual: § 2º Serão, sempre, respeitados no 
procedimento arbitral os princípios do contraditório, da igualdade das partes, da imparcialidade do árbitro e 
de seu livre convencimento. Candido Rangel Dinamarco afirma que o referido dispositivo legal seria 
desnecessário e incompleto, na medida em que todas os princípios e garantias do processo contidos na 
Constituição seriam aplicáveis à arbitragem (DINAMARCO, Candido Rangel. A arbitragem na teoria geral 
do processo. Malheiros: São Paulo. 2013, p. 25). 



 

 

83 

 

Aqui entende-se pertinente adotar o sistema preconizado por Antonio do Passo 

Cabral para analisar a validade de convenções processuais que porventura mitiguem ou 

relativizem, em alguma medida, princípio ou garantia processual constitucional.  

Segundo o autor, “a chave é analisar o âmbito de proteção dos direitos 

fundamentais processuais envolvidos, conciliá-los com a autonomia das partes e proteger 

o seu núcleo essencial.”217 

Portanto, em primeiro lugar, dever-se-á identificar, de um lado, as garantias 

processuais afetadas pela convenção e de outro aquelas concretizadas pela avença. No 

exemplo dado acima, o negócio jurídico processual afetava/mitigava a garantia da ampla 

defesa e, por outro lado, concretizava a garantia da duração razoável do processo. 

Uma vez identificadas as garantias em jogo, um segundo passo seria a busca 

de diálogo com a normatização existente quanto a algum acordo típico análogo ou 

semelhante. Assim, no exemplo dado acima, seria possível pensar num diálogo com a 

convenção de arbitragem. Afinal, se é dado às partes convencionar por retirar a 

controvérsia do Judiciário e submetê-la a um método de solução de controvérsias em que 

não é prevista a possibilidade de recurso em face da sentença, como é o caso da arbitragem,  

em princípio e desde que preenchidos os demais requisitos de validade, nada impediria 

acordo que tão somente vedasse a interposição de recursos perante o Judiciário. 

A terceira e última etapa, segundo Cabral, seria analisar se a convenção 

processual atingiria o núcleo essencial do direito ou garantia fundamental processual, o que 

necessariamente exige a análise das circunstâncias concretas, tendo sempre em vista que o 

princípio que inspira a celebração de negócios processuais, a autonomia da vontade, 

também tem sede constitucional. Nessa esteira, poderão ser consideradas inválidas aquelas 

convenções que não respeitem as garantias mínimas de um processo justo. Tomando-se 

novamente o exemplo dado acima, não parece que a convenção firmada para impedir a 

interposição de recursos em face da sentença afronte o núcleo essencial da ampla defesa, 

afinal, como já afirmado, as partes puderam exercer todos os meios defensivos em primeira 

instância, de modo que a restrição não parece atingir o seu âmbito de proteção intangível. 

Dessa forma, verifica-se que, embora os princípios e garantias fundamentais 

do processo sejam um limite a celebração de negócios processuais, não configuram um 

obstáculo intransponível à manifestação de vontade das partes. Essa constatação desde já 

 
217 CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. Ob. Cit., 331-340. 
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é importante para que no último capítulo do trabalho seja analisado o papel limitativo do 

princípio da igualdade. 
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3. NEGÓCIOS JURÍDICOS PROCESSUAIS E A FAZENDA PÚBLICA 

 

3.1. Consensualidade, Processo e Fazenda Pública: a relevância do estudo dos 

negócios jurídicos processuais. 

 

Analisada a figura do negócio jurídico processual, seus principais limites e as 

vantagens de um processo negociado, surge como relevante tratar da relação entre os 

negócios processuais e a Fazenda Pública.  

É preciso lembrar que o problema do qual parte a presente pesquisa envolve o 

âmbito de liberdade da Administração Pública para flexibilizar o processo por meio dos 

negócios jurídicos processuais. Como já visto, pretende-se verificar, como o princípio da 

igualdade condiciona esse espaço de liberdade.  

Para tanto parece relevante, inicialmente, justificar o interesse de se estudar os 

negócios jurídicos processuais celebrados especificamente pelos entes públicos, 

demonstrando não só a relevância do tema em abstrato, mas também suas potencialidades 

práticas. 

Ao menos três constatações iniciais fazem surgir o interesse na matéria: i) em 

primeiro lugar está a constatação de que o Poder Público é um dos principais atores no 

processo civil brasileiro, o que, intuitivamente, faz despertar discussões sobre a utilização 

de ferramentas processuais potencialmente vantajosas, como é o caso dos negócios 

jurídicos processuais, conforme visto no capítulo anterior; ii) em segundo lugar, tem-se a 

constatação acerca do crescente grau de consensualidade existente nas relações jurídicas 

travadas por entes públicos, circunstância essa que direciona atenção para instrumentos 

consensuais existentes no processo, como é o caso da figura do negócio jurídico processual; 

iii) por fim, em terceiro e último lugar está a constatação de que, embora a consensualidade 

seja uma realidade cada vez mais presente, inclusive no âmbito processual, o Poder Público 

se submete, em sua atuação consensual a condicionantes diversos daqueles exigíveis dos 

particulares, o que, igualmente, gera o interesse no estudo da matéria. 

 

3.1.1. Fazenda Pública e Processo 

 

Num primeiro plano de análise, é inequívoco que o Poder Público configura 

atualmente um dos mais relevantes atores processuais no ordenamento jurídico brasileiro.  
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Essa relevância decorre não só do fato de ser Administração Pública – 

consideradas todas as esferas federativas – o maior litigante do nosso sistema,218 mas 

também do fato de que a presença do Poder Público em juízo enseja da doutrina reflexões 

particularizadas, o que decorre tanto das prerrogativas processuais que lhe são outorgadas 

pela lei ou pela Constituição, quanto de prerrogativas e sujeições de direito material que 

afetam a sua atuação processual de alguma forma.219  

Não por acaso, há quem reconheça a existência de um Direito Processual 

Público,220 isto é, um sub-ramo específico do processo civil destinado ao estudo das 

relações jurídicas processuais em que um dos polos seja composto por ente público ou por 

pessoa privada sujeita em grande medida a um regime de direito público. 

Ademais, a pluralidade dos ramos de atuação administrativa na realidade 

prática acaba refletindo no perfil de litigância dos entes públicos. Desse modo, embora 

sejam usualmente reconhecidos por uma litigância de massa e repetitiva, sobretudo nos 

ramos previdenciário, tributário e administrativo, que lhes dá a alcunha de litigantes 

habituais, os entes públicos também enfrentam uma litigância estratégica e especializada 

em casos particulares, sobretudo em ações coletivas e conflitos contratuais complexos, o 

que traz ainda mais interesse ao estudo desse ator processual. 

Enfim, dada a relevância da Administração Pública no cenário processual é 

natural que a doutrina investigue e estude os mais diversos institutos processuais à luz das 

 
218 FRANCO, Marcelo Veiga. Administração pública como litigante habitual: a necessária mudança de 
cultura jurídica de tratamento dos conflitos. 2018. Tese (Doutorado em Direito). Faculdade de Direito da 
Universidade Federal de Minas Gerais, p. 185-196. Corroborando essa conclusão, pesquisa de 2011 do CNJ 
acerca dos maiores litigantes do nosso Poder Judiciário revelou que, dentre os vinte maiores litigantes em 
primeiro grau de jurisdição, treze faziam parta da Administração Pública direta ou indireta. (BRASIL. 100 
maiores litigantes. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, Departamento de Pesquisas Judiciárias, 2011, p. 
15-16. Disponível em https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2011/02/100_maiores_litigantes.pdf. 
Acesso em 17.12.2020). 
219 É comum que os entes públicos sejam dispensados de realizar audiências do art. 334 do CPC/15, sob o 
fundamento de que não podem dispor livremente dos seus bens, o que advém da ideia de indisponibilidade 
ou, ao menos, de disponibilidade condicionada dos bens públicos. A submissão ao princípio da legalidade 
também pode tornar mais complexa, em determinados casos, a conciliação no âmbito de um processo judicial, 
por exemplo. 
220 Segundo Cassio Scarpinella Bueno “O direito processual público, nestas condições, realiza, faz concreto 
o próprio Estado de Direito. Não aquele Estado de Direito sinônimo de máquina administrativa. Mas Estado 
de Direito como sinônimo de resguardo de direitos e garantias dos destinatários do Poder e Estado de Direito, 
enquanto realizador da legitimação das decisões políticas e do bem-estar social.” (BUENO, Cassio 
Scarpinella Bueno. A emergência do direito processual público. In: SUNDFELD, Carlos Ari e BUENO, 
Cassio Scarpinella (coord). Direito Processual Público. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 43.). Também 
reconhecendo a existência de um direito processual público Cf. RODRIGUES, Marco Antonio. A Fazenda 
Pública no processo civil. São Paulo: Atlas, 2016, p. 1-2. 
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peculiaridades desse agente.221 Nesse cenário seria até mesmo contraintuitivo não pensar 

na dinâmica de uma das principais novidades do CPC, as negociações processuais atípicas, 

envolvendo o Poder Público. 

 

3.1.2. Fazenda Pública e Consensualidade 

 

Em tempos recentes, vem se assentando, cada vez mais, uma lógica de 

consensualidade nas relações travadas pelo Poder Público, o que também faz surgir 

interesse nos instrumentos negociais previstos pelo ordenamento jurídico. 

Com efeito, embora no passado a atuação administrativa fosse quase que 

exclusivamente imperativa, verticalizada e unilateral, alguns importantes marcos 

legislativos e teóricos – dentre os quais se destaca o advento da Constituição de 1988, a 

chamada Reforma do Estado e a revisão de alguns dos principais paradigmas do direito 

administrativo222 – alçaram a consensualidade ao patamar de um dos principais e mais 

relevantes modos de atuação da Administração Pública.223 

Segundo Diogo de Figueiredo Moreira Neto, um dos mais importantes 

pesquisadores do tema no direito brasileiro, atualmente a consensualidade permeia toda a 

 
221 Apenas a título ilustrativo, tem-se estudado a dinâmica das tutelas provisória envolvendo a Fazenda 
Pública (MACEDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi. Tutela provisória contra a Fazenda Pública no CPC/15. 
In ARAÚJO, José Henrique Mouta. CUNHA, Leonardo Carneiro da. (coord). Advocacia Pública. Salvador: 
JusPodivm, 2015, p. 195-228), as demandas repetitivas e sua relação com a Fazenda Pública (NOLASCO, 
Rita Dias; SANTOS, Luis Felipe Freind. Demandas repetitivas e a Fazenda Pública. In ARAÚJO, José 
Henrique Mouta. CUNHA, Leonardo Carneiro da. (coord). Advocacia Pública. Salvador: JusPodivm, 2015, 
p. 195-228), a arbitragem e a Fazenda Pública (SALLES, Carlos Alberto de. Arbitragem em contratos 
administrativos. São Paulo: Método, 2011; MEGNA, Bruno Lopes. Arbitragem e Administração Pública. 
Belo Horizonte: Forum, 2019) tudo a demonstrar, portanto, o interesse prático e acadêmico em se investigar 
o processo e seus institutos sob à ótica da Fazenda Pública. Não haveria de ser diferente com os negócios 
jurídicos processuais. 
222 BARREIROS, Lorena Miranda Santos. Convenções processuais e Poder Público. Ob. Cit. p. 34-45. De 
forma breve, a Constituição de 1988 constitui o marco fundamental, na medida em que instituiu um Estado 
Democrático de Direito, ambiente em que se evidencia e valoriza a participação popular nas funções públicas. 
A chamada Reforma do Estado ou reforma administrativa, por sua vez, tinha em vista a redução do Estado e 
a busca de eficiência na sua atuação, o que exigia uma atuação mais flexível e concertada do Poder Público. 
Por fim, a revisão de alguns paradigmas do direito administrativo – como a supremacia do interesse público 
sobre o privado e a legalidade estrita enquanto vinculação positiva à lei – permitiu, do ponto de vista teórico, 
uma nova visão da atuação administrativa, menos engessada e mais flexível, dando azo a reflexões sobre 
legitimação pela consensualidade e busca de resultados eficientes.  
223 É bom lembrar, contudo, que a consensualidade não substitui por completo a atuação imperativa da 
Administração Pública, que continua a ter lugar no direito administrativo. Como lembra Diogo de Figueiredo 
Moreira Neto: “A consensualidade, por certo, não estará destinada a substituir as formas tradicionais de ação 
imperativa, mas, sem dúvida, já representa uma mudança substancial em inúmeras modalidades de atuação, 
concorrendo para a redução do arbítrio e da conflitualidade, sempre mais frequentes na atuação 
predominantemente unilateral do Estado.” (MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Quatro paradigmas do 
direito administrativo. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 118-119). 
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atuação da Administração Pública se manifestando seja na tomada de decisões 

administrativas, representada em instrumentos de participação prévios como audiências 

públicas e consultas públicas; seja na execução de atividades e serviços públicos, 

representada pela soma de esforços com particulares para a boa execução de funções 

administrativas por meio de acordos, convênios e etc; ou na resolução de conflitos 

administrativos, representada pelos métodos de prevenção - ex. acordos substitutivos de 

sanção -  e resolução de controvérsias - ex. conciliação, mediação e arbitragem - 

envolvendo a Administração Pública.224 

Tudo aponta, portanto, no sentido de uma Administração Pública cada vez mais 

dialógica, paritária e consensual, ou seja, uma Administração que inclui a sociedade no 

processo de determinação, densificação e concretização do interesse público, o qual deixa 

de ser visto como um monopólio estatal.225 

Esse tipo de atuação consensual, importante pontuar, tem o condão de trazer 

benefícios tanto para a Administração Pública quanto para a sociedade em geral. Segundo 

Juliana Bonacorsi de Palma seriam benefícios do consenso na atuação administrativa a 

“eficácia da decisão administrativa, freio à judicialização da decisão administrativa, 

possibilidade de haver decisões mais proporcionais ao potencial gravame, paridade entre 

Administração Pública e o administrado, economia de tempo e de custos e adequação às 

especificidades setoriais e do caso concreto.226  

Não é por acaso que o direito positivo brasileiro apresenta cada vez maior 

número de manifestações dessa abertura do Poder Público à consensualidade.227 São 

 
224 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Novos institutos consensuais da ação administrativa. Revista de 
Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 231, p. 129-156, jan. 2003. Disponível em: 
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/45823. Acesso em: 17.09.2020. 
225 OLIVEIRA, Gustavo Justino de; SCHWANKA, Cristiane. A administração consensual como a nova face 
da administração pública no século XXI: fundamentos dogmáticos, formas de expressão e instrumentos de 
ação. Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 104, p. 305. Disponível em 
http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67859. Acesso em 18.09.2020. 
226 PALMA, Juliana Bonacorsi de. Sanção e acordo na Administração Pública. São Paulo: Malheiros, 2015, 
p. 128. Na mesma esteira preconizando benefícios da consensualidade, Diogo de Figueiredo Moreira Neto 
afirma: “É inegável que o consenso como forma alternativa de ação estatal representa para a Política e para 
o Direito uma benéfica renovação, pois contribui para aprimorar a governabilidade (eficiência), propicia mais 
freios contra os abusos (legalidade), garante a atenção de todos os interesses (justiça), proporciona decisão 
mais sábia e prudente (legitimidade), evita os desvios morais (licitude), desenvolve a responsabilidade das 
pessoas (civismo) e torna os comandos estatais mais aceitáveis e facilmente obedecidos (ordem).” 
(MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Novos institutos consensuais da ação administrativa. Ob. Cit. p. 
145). Também preconizando vantagens da consensualidade especificamente no campo da resolução de 
conflitos, Cf. SALLES, Carlos Alberto de. Arbitragem em contratos administrativos. Ob. Cit. p. 142. 
227 Para uma análise ampla e aprofundada das manifestações legislativas da consensualidade evolvendo o 
Poder Público Cf. BARREIROS, Lorena Miranda Santos. Convenções processuais e Poder Público. Ob. Cit. 
p. 49-94. 
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exemplos recentes: i) a expressa autorização da utilização da arbitragem por entes público, 

levada a efeito pela Lei 13.129/15 (que incluiu os §§ 1º e 2º no art. 1º da Lei 9.307/96 – 

Lei de Arbitragem); ii) a ampla possibilidade de autocomposição dos conflitos envolvendo 

os entes federativos, prevista nos arts. 32 e seguintes da Lei 13.140/15 (Lei de Mediação); 

iii) os arts. 26 e 27, §2º da LINDB (ambos introduzidos pela Lei 13.655/18) que 

estabeleceram, respectivamente, amplo marco legal de negociação com a Administração 

Pública228 e a possibilidade de compromisso processual para prevenir ou resolver 

irregularidades.229   

É dentro desse contexto, portanto, que passaremos a tratar dos negócios 

processuais envolvendo a Fazenda Pública. Afinal, trata-se de mecanismo consensual posto 

à disposição do atores processuais, pelo CPC, para flexibilizar e customizar o processo. 

Em um cenário de permanente abertura do Poder Público à consensualidade, é 

necessário, portanto, que se abra os olhos para as possibilidades que os negócios 

processuais oferecem à Fazenda Pública.230 

 

3.1.3. Condicionantes à consensualidade: especificidades do Poder Público. 

 

Um último elemento a despertar o interesse pelo estudo dos negócios 

processuais firmados pelo Poder Público é o fato de que, em relação a estes, incidem 

condicionantes que não atingem, ao menos não da mesma forma mesma forma, particulares 

em geral.231   

De fato, se é certo que os negócios jurídicos processuais abrem um espaço à 

consensualidade no âmbito do processo civil, permitindo que as partes flexibilizem e 

customizem o procedimento e as situações jurídicas processuais, por outro lado, é 

igualmente certo que a consensualidade no âmbito do Poder Público se submete a 

condicionamentos que, em geral, não atingem as relações consensuais privadas.  

 
228 Sérgio Guerra e Juliana Bonacorsi de Palma afirmam que o art. 26 da LINDB seria um permissivo genérico 
à celebração de acordos pela Administração Pública, sendo dirigido a qualquer órgão ou ente administrativo 
(GUERRA, Sérgio; PALMA, Juliana Bonacorsi de. Art. 26 da LINDB - Novo regime jurídico de negociação 
com a Administração Pública. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, nov. 2018, p. 146. 
Disponível em http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/77653. Acesso em 21.09.2020. 
229 MEGNA, Bruno Lopes. O “compromisso” para prevenir ou regular a compensação a irregularidades: um 
“negócio jurídico administrativo processual. Ob. Cit., p. 380-388. 
230 Sem, é claro, que se esqueça dos limites a essas possibilidades, questão sobre a qual gira o nosso problema 
de pesquisa. 
231 Voltaremos a esse tema no item 3.4. 
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Especificamente quanto aos negócios processuais, esses condicionamentos ou 

limites podem advir tanto de normas de direito material quanto de direito processual. Entre 

as primeiras, pode-se tomar por exemplo os princípios da legalidade, da indisponibilidade 

do interesse público, da eficiência e, para o que interessa ao presente trabalho, da igualdade. 

Quanto às normas de direito processual, as regras que preveem o pagamento de débitos 

judiciais da Fazenda Pública por precatório são um bom exemplo. 

De fato, existe um regime jurídico diferenciado de negociação processual 

envolvendo o Poder Público,232 razão pela qual a autonomia do ente público é 

parametrizada e condicionada por normas que, muitas vezes, não atingem os particulares. 

É diante desse quadro, portanto, que surge o interesse em estudar os negócios 

jurídicos processuais envolvendo o Poder Público. 

 

3.2. A viabilidade da celebração de negócios processuais pela Fazenda Pública: um 

consenso doutrinário. 

 

Necessário pontuar, de plano, que existe razoável consenso doutrinário quanto 

à viabilidade jurídica de os entes públicos celebrarem negócios jurídicos processuais. Vale 

dizer, entre os autores que tratam do assunto na doutrina nacional, é uníssona a aceitação 

da possibilidade, em abstrato, de a Fazenda Pública flexibilizar ou customizar o processo 

por meio de acordos processuais, tanto típicos quanto atípicos.233  

 
232 É a tese de Lorena Miranda Santos Barreiros na sua obra Convenções processuais e Poder Público 
(BARREIROS, Lorena Miranda Santos. Convenções processuais e Poder Público. Ob. Cit. p. 301). 
233 BARREIROS, Lorena Miranda Santos. Convenções processuais e Poder Público. Ob. Cit. p. 92-94; 
CIANCI, Mirna; MEGNA, Bruno Lopes. Fazenda pública e negócios jurídicos processuais no novo CPC: 
pontos de partida para o estudo. Ob. Cit., p. 669-672; SANTOS, Tatiana Simões dos. Negócios jurídicos 
processuais envolvendo a Fazenda Pública. In: CABRAL, Antonio do Passo e NOGUEIRA, Pedro Henrique 
(coord). Negócios Processuais. 3 ed. Salvador. JusPodium, 2017, p. 681; TEIXEIRA, José Roberto 
Fernandes. Negócios jurídicos processuais e Fazenda Pública. In ARAÚJO, José Henrique Mouta. CUNHA, 
Leonardo Carneiro da. (coord). Advocacia Pública. Salvador: JusPodivm, 2015, p. 173-182. RODRIGUES, 
Marco Antonio. A Fazenda Pública no processo civil. São Paulo: Atlas, 2016, p. 371-376; TONIN, Maurício 
Morais. Arbitragem, mediação e outros métodos de solução de conflitos envolvendo o Poder Público. São 
Paulo: Almedina, 2019, p. 224-227; CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo. Rio de 
Janeiro: Forense, 2016, p. 662-663; YARSHELL, Flavio Luiz. Convenção das partes em matéria processual> 
rumo a uma nova era? Ob. Cit. p. 82; D’ÁVILA, Daniela Peretti; BASSO, Bruno Bartelle. Negócios jurídicos 
processuais no direito tributário: uma análise à luz do princípio da eficiência administrativa. Revista de 
Processo, Vol 292, jun./2019, p. 293-319; BENEVENUTO, Thiago de Freitas. As convenções processuais e 
a Fazenda Pública. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Direito da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. 
2017, p. 84-89. No mesmo sentido, ainda, o Fórum de Permanente de Processualistas Civis (FPPC) por meio 
do Enunciado nº 256: “A Fazenda Pública pode celebrar negócio jurídico processual”.  
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Não poderia ser diferente. À luz do art. 190, CPC, os principais requisitos para 

a celebração de um negócio jurídico processual são: i) a plena capacidade das partes; ii) o 

litígio versar sobre direitos que admitam autocomposição.  

A plena capacidade, processual ou negocial, dos entes públicos, de um lado, é 

matéria sobre a qual sequer pairam controvérsias, sendo, portanto, evidente que a Fazenda 

Pública preenche este requisito subjetivo. A autocomposição nos litígios administrativos, 

diversamente, foi, ao longo do tempo, matéria mais controvertida, sobretudo em razão dos 

princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público.  

O consenso doutrinário hoje existente revela, em primeiro lugar, uma 

adequada compreensão acerca do alcance limitativo dessas normas sobre a 

consensualidade administrativa. 

Com efeito, tradicionalmente, os principais argumentos empregados para se 

questionar a possibilidade de autocomposição envolvendo o Poder Público, sempre foram: 

i) o princípio da legalidade enquanto vinculação positiva à lei, segundo o qual o Poder 

Público só poderia agir quando autorizado por lei, o que impediria a realização de acordos 

caso não houvesse autorização legislativa expressa;234 ii) o princípio da indisponibilidade 

do interesse público, o qual seria incompatível com a disposição de bens e direitos da 

Administração Pública no bojo de uma negociação de um acordo ou numa transação.235 

Atualmente, contudo, parece, em grande medida, superada a ideia de que a 

legalidade envolvendo a Administração Pública representaria uma vinculação positiva à 

lei, no sentido de que ela somente poderia agir quando a lei expressamente autorizasse.  

É evidente que a produção oriunda do Poder Legislativo não caminha na 

mesma velocidade da realidade dos fatos e, por consequência, da necessidade de atuação 

do Poder Público. Desse modo, exigir uma vinculação positiva à lei representaria 

paralisar/engessar sua atuação diante de novas realidades, em prejuízo de toda a 

sociedade.236  

 
234 Essa visão da legalidade, como vinculação positiva à lei, já foi sustentada por parte da doutrina para 
limitar/vedar a celebração de cláusula compromissória ou compromisso arbitral pela Fazenda Pública, sem 
lei específica autorizativa (antes, portanto, do permissivo legal genérico introduzido pela Lei 13.129/15). 
Nesse sentido: SALLES, Carlos Alberto de. Arbitragem em contratos administrativos. Ob. Cit. p. 239. 
235 É Juliana Bonarcorsi de Palma que nos lembra que “Apesar da fluidez, corriqueiramente o princípio [da 
indisponibilidade do interesse público] é apresentado como óbice à celebração de acordos administrativos 
pela Administração Pública. (PALMA, Juliana Bonacorsi de. Sanção e acordo na Administração Pública. Ob. 
Cit. p. 59). 
236 "A lentidão do processo legislativo tradicional não é capaz de responder, com a presteza exigida pela 
dinâmica dos fatos no mundo atual, às demandas de regulação de uma Administração interventora e 
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Por este motivo atualmente se fala na substituição da ideia clássica de princípio 

da legalidade por um princípio da juridicidade, representativo da ideia de que o Poder 

Público se vincula, não só à lei, mas a todo um bloco de legalidade composto pela 

Constituição, leis, regulamentos gerais e regulamentos setoriais.237  

Portanto, a análise da validade de eventual acordo celebrado pelo Poder Público 

não se subordina à verificação da existência de uma norma permissiva expressamente 

direcionada à Administração Pública, devendo, na realidade, se avaliar se a celebração da 

avença está ou não em consonância com todo o sistema normativo que se extrai do bloco 

legalidade, o que permite um espaço de consensualidade maior. 

Essa lógica se aplica, não só para eventual autocomposição sobre o litígio 

material, mas sobre a própria viabilidade de celebração de negócio jurídico processual. É 

por isso que a nenhum autor ocorre exigir lei formal especificamente direcionada à Fazenda 

Pública para que esta possa celebrar negócios jurídicos processuais.238 É evidente que os 

entes públicos, assim como todos os outros atores processuais, são destinatários do 

permissivo constante do art. 190, CPC, sendo, portanto, absolutamente prescindível lei 

formal autorizativa de acordos processuais especificamente direcionada para o Poder 

Público.239 

 

ordenadora."(BAPTISTA, Patrícia. Transformações do Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar. 
2003. p. 101). 
237 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, democracia e 
constitucionalização. Ob. Cit., p. 149. No mesmo sentido, ARAGÃO, Alexandre Santos de. A concepção 
pós-positivista do princípio da legalidade. Ob. Cit., p. 63. Em sentido semelhante Carlos Ari Sundfeld afirma 
que “Na atualidade a amarração jurídica da Administração é garantida por todo um complexo de normas de 
muitas fontes e de mecanismos que elas todas foram desenvolvendo com o tempo (o processo administrativo, 
por exemplo)” (SUNDFELD, Carlos Ari. Direito administrativo para céticos. 2 ed. São Paulo: Malheiros, 
2014, p. 244) 
238 Embora não exija lei formal, Marco Antonio Rodrigues entende necessário que cada esfera federativa 
regulamente poderes dos advogados públicos para celebrar negócios processuais, sob o fundamento de que 
o art. 190, CPC/15 não representaria atribuição de competência para que membros da advocacia pública 
celebrem tais acordos (RODRIGUES, Marco Antonio. A Fazenda Pública no processo civil. Ob. Cit., p. 376). 
Nesse ponto, estamos de acordo com Lorena Barreiros para quem, embora com algumas limitações, “O 
advogado público (...) por lhe competir concretizar os princípios constitucionais, inclusive o da eficiência, 
possui, ínsita à sua atuação (e, pois, independentemente de delegação específica), a competência para 
celebração de negócios jurídicos processuais.” (BARREIROS, Lorena Miranda Santos. Convenções 
processuais e o Poder Público. Ob. Cit., p. 312). 
239 Thiago Benevenuto defende, ainda, ser prescindível a regulamentação interna da matéria no âmbito do 
ente federativo que pretenda celebrar o negócio processual. Segundo o autor, embora seja desejável uma 
disciplina normativa interna acerca da celebração de negócios processuais naquele ente público específico, a 
fim de conferir segurança jurídica, a mesma não seria imprescindível, eis que a normatização, constante 
CPC/15 e da Constituição, seria suficiente. (BENEVENUTO, Thiago de Freitas. As convenções processuais 
e a Fazenda Pública. Ob. Cit., p. 88-89). 
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De outro lado, parece igualmente superada a ideia de que a indisponibilidade 

do interesse público implicaria, em alguma medida, na indisponibilidade de bens e direitos 

da Administração Pública, de modo a inviabilizar ou, ao menos, restringir de forma intensa, 

a realização de autocomposições envolvendo litígios administrativos.  

Como lembra Carlos Alberto de Salles, a indisponibilidade do interesse público 

não significa aquela dos bens e direitos da Administração Pública – os quais, no mais das 

vezes, terão apenas a sua disponibilidade condicionada ao preenchimento de requisitos 

legais240 -, mas tão somente a vinculação da atuação administrativa a interesses maiores do 

Estado que se configurem como interesses públicos.241 Vale dizer, a indisponibilidade do 

interesse púbico representa apenas a obrigatoriedade de que o Poder Público atue sempre 

orientado por aquilo que, no caso concreto, se revelar como interesse público. 

Dessa forma, parece evidente que a indisponibilidade do interesse público não 

terá o condão, ao menos em abstrato, de inviabilizar a autocomposição. Isso porque, a 

celebração de acordos não significa a disposição ou a desvinculação do atingimento de um 

determinado interesse público. Muito pelo contrário, pode ser que, no caso concreto, a 

melhor forma de concretizar determinado interesse público seja, de fato, com a celebração 

de um acordo.242 

O que se constata, portanto, é que o simples fato de a Administração Pública 

ser um dos sujeitos da relação, material ou processual, não inviabiliza a autocomposição a 

pretexto de que seus interesses seriam indisponíveis.243 

Fica claro, portanto, que os princípios da legalidade e da indisponibilidade do 

interesse público – outrora entendidos como limitativos da capacidade negocial do Poder 

 
240 Segundo o autor “a indisponibilidade material verifica-se de maneira inteiramente excepcional em relação 
à Administração Pública, restrita àquelas situações nas quais a um bem público se empresta um caráter 
coletivo, em razão, por exemplo, de um atributo ambiental ou de um valor cultural. No mais das vezes existe 
apenas uma disponibilidade condicionada ou pura indisponibilidade normativa.” (SALLES, Carlos Alberto 
de. A indisponibilidade e a solução consensual de controvérsias. Ob. Cit., p. 215). 
241 SALLES, Carlos Alberto de. A indisponibilidade e a solução consensual de controvérsias. Ob. Cit., p. 
216. 
242 Tratando especificamente sobre o acordo substitutivo de sanção Floriano de Azevedo Marques Neto e 
Tatiana Matiello Cymbalista concluem exatamente neste sentido: “Eis porque, ao final das contas, o interesse 
público poderá efetivamente residir na realização do acordo, e não propriamente na aplicação da sanção.” 
(MARQUES NETO, Floriano de Azevedo; CYMBALISTA, Tatiana Matiello. Os acordos substitutivos do 
procedimento sancionatório e da sanção. Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico. Salvador, 
Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 27, ago/set/out, 2011. Disponível em 
http://www.direitodoestado.com.br/codrevista.asp?cod=597. Acesso em 24.09.2020, p. 15) 
243 Aliás, a legislação está repleta de situações de abertura do Poder Público à autocomposição como, por 
exemplo, o art. 26 da LINDB (ambos introduzidos pela Lei 13.655/18) que estabeleceu amplo marco legal 
de negociação com a Administração Pública, 
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Público – não são mais considerados pela doutrina como óbices intransponíveis a 

autocomposição dos litígios administrativos, de onde se extrai que, portanto, que os 

requisitos previstos no art. 190, CPC, são preenchidos pelos entes públicos. 

Contudo, parece que não é apenas o preenchimento dos requisitos do art. 190, 

CPC que enseja o consenso doutrinário em torno da negociação processual dos entes 

públicos. O fato de o objeto dessas convenções serem direitos processuais, ou seja, os 

direitos que envolvem um instrumento de resolução de disputas, e não propriamente 

direitos materiais da Administração Pública, parece também explicar a unanimidade 

doutrinária. 

Com efeito, ao negociar o procedimento ou determinada situação jurídica 

processual, o Poder Público estará customizando o meio de resolução de disputas e não 

dispondo do objeto litigioso do conflito. Nesse sentido, eventuais condicionantes ou 

limitações que recaiam sobre a disposição do direito material não necessariamente 

implicarão em condicionamento à celebração de negócio processual naquele caso.  

Além disso, não é porque a Administração é parte de um processo que todos os 

interesses processuais serão de ordem pública e, portanto, indisponíveis.244  Na realidade, 

o interesse processual da Administração deve ser de que o processo seja um mecanismo 

justo e eficaz de resolução de disputas onde todos tenha condição de fruir das garantias 

processuais. Resguardada essa premissa, parece clara a possibilidade de se customizar as 

regras processuais quando estas tenham o condão de aprimorar o mecanismo de resolução 

de disputas. 

É dentro desse contexto, portanto, que passa a fazer sentido o consenso 

doutrinário construído no sentido de entender que a Fazenda Pública pode se valer dos 

negócios processuais. A discussão, portanto, será menos pautada na possibilidade, em tese, 

de a Administração Pública praticar negócios processuais - uma vez que esta é pacífica - e 

mais pautada nas condições e limites para tanto.245 

Antes, no entanto, de analisar alguns dos requisitos e limites específicos à 

negociação processual envolvendo a Fazenda Pública, trataremos de algumas 

possibilidades de utilização prática dos negócios processuais de forma a demonstrar o 

interesse prático no instrumento. 

 
244 CIANCI, Mirna; MEGNA, Bruno Lopes. Fazenda Pública e negócios processuais no novo CPC: pontos 
de partida para o estudo. Ob. Cit., p. 662. 
245 CIANCI, Mirna; MEGNA, Bruno Lopes. Fazenda Pública e negócios processuais no novo CPC: pontos 
de partida para o estudo. Ob. Cit., p. 672. 
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3.3. Possibilidades de negociação processual envolvendo a Fazenda Pública 

 

O objetivo do presente tópico é demonstrar que, para além de uma 

possibilidade teórica, a negociação processual pode despertar efetivo interesse prático ao 

o Poder Público, trazendo vantagens e benefícios na sua atuação processual e das partes 

com quem litiga. 

O esforço empreendido nesse sentido tem cunho ilustrativo, visando a mostrar 

a utilidade prática do instituto, sem a pretensão – a qual provavelmente seria fadada ao 

insucesso – de exaurir todas as possibilidades de negociação processual envolvendo a 

Fazenda Pública. 

 

3.3.1. Flexibilizações processuais e demandas repetitivas 

 

É, atualmente, notório que o Poder Público é o maior litigante habitual no 

sistema processual brasileiro, status este que é, em grande parte, resultado do seu 

envolvimento em disputas repetitivas,246 isto é, múltiplas demandas que versam sobre 

questões de direito análogas/semelhantes, exigindo, portanto, solução uniforme.247  

São diversos os exemplos de matérias cuja judicialização, por motivos 

variados, enseja o surgimento de demandas repetitivas envolvendo o Poder Público: 

 
246 Para Maria Cecília de Araújo Asperti um fator relevante para a caraterização de uma disputa como 
repetitiva seria o envolvimento frequente de uma das partes em disputas análogas ao longo do tempo. 
(ASPERTI, Maria Cecília de Araújo. Meios consensuais de resolução de disputas repetitivas: a conciliação, 
a mediação e os grandes litigantes do Judiciário. Dissertação de mestrado. Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, 2014, p. 36). Mais um motivo, portanto, para concluir que o Poder Público se 
envolve em demandas repetitivas. Afinal, é o próprio Poder Público o litigante habitual que se envolve em 
disputas análogas ao longo do tempo, caracterizando, portanto, essas demandas como repetitivas. 
247 Mais do que simplesmente se envolver em demandas repetitivas e, por consequência, ser um grande 
litigante, existe uma percepção doutrinária de que o Poder Público fomentaria um ambiente de litigiosidade 
exacerbada e repetitiva, seja por sua atuação extraprocessual, sobretudo no campo regulatório, seja por sua 
atuação processual. É o diagnóstico de Daniela Gabbay e Luciana Gross, para quem “Além desses atores, o 
Poder Público também contribui para a construção do ambiente de litigiosidade, seja por meio de práticas 
gerenciais da Administração Pública direta ou indireta, seja na criação ou modificação de políticas públicas, 
ou, ainda, através da cobrança de dívidas ativas da União, Estados e Municípios – causa geradora de grande 
volume de execuções fiscais que hoje tramitam nos Tribunais brasileiros. Outra atuação do Poder Público 
que contribui para a construção de um ambiente propício ao aumento de litigiosidade é a forma de 
regulamentação das relações público-privadas e entre os próprios entes privados, marcada pelo excesso de 
normas e por “zonas cinzentas de regulamentação” que favorecem o surgimento de conflitos interpretativos 
acerca do Direito aplicável a determinada situação de fato, bem como de oportunidades para a criação de 
teses jurídicas que chegam ao Judiciário.” (GABBAY, Daniela Monteiro; CUNHA, Luciana Gross 
(organizadoras). Litigiosidade, morosidade e litigância repetitiva no Judiciário: uma análise empírica. São 
Paulo, Saraiva, 2012, p. 28). 
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concessão de benefícios previdenciários, demandas por medicamentos e insumos de 

saúde, demandas envolvendo direito e garantias de servidores públicos, são apenas alguns 

dos exemplos ilustrativos. 

Partindo-se desse diagnóstico parece possível vislumbrar a utilização de 

acordos sobre o processo como forma, senão de evitar a litigância, ao menos de gerir de 

forma mais adequada a multiplicidade de processos repetitivos em que se envolve a 

Fazenda Pública. De fato, a consensualidade no processo pode ser um mecanismo útil para 

superar gargalos burocráticos e melhorar a gestão de demandas repetitivas, trazendo 

reflexos positivos não só para o Judiciário, mas também para o Poder Público e 

especialmente para seus órgãos de representação judicial. 

Alguns exemplos podem ilustrar essa gestão coletiva de processos por meio 

de negócios processuais.248 

Imagine-se protocolo institucional firmado entre um órgão da advocacia 

pública de determinado ente público e o Poder Judiciário local para que, em causas 

repetitivas que versem exclusivamente sobre questão de direito, o modelo de contestação 

já fique registrado em cartório, devendo ser utilizado, salvo em casos que contenham 

peculiaridades 

Seria possível pensar, ainda, em protocolo institucional celebrado entre Poder 

Judiciário, Defensoria Pública e órgãos de representação processual dos principais entes 

públicos prevendo que, nas demandas envolvendo prestações de saúde e em que não 

houvesse risco iminente à vida da parte autora, a análise do pleito de tutela antecipada 

devesse ser precedido de uma triagem pericial, isto é, uma espécie de perícia simplificada 

anterior à análise do pedido de liminar para melhor subsidiar a cognição judicial. Embora 

um negócio processual dessa espécie preveja uma etapa procedimental não prevista no 

CPC, poderia ter relevantes efeitos positivos para fins de gestão de litigância repetitiva. 

Isso porque, a perícia prévia poderia dissuadir o Poder Público de apresentar agravos de 

instrumentos e mesmo contestações quando o direito ficasse evidente por meio da triagem 

 
248 CUNHA, Leonardo Carneiro da. Comentários art. 190, CPC/15. In: CABRAL, Antonio do Passo; 
CRAMER, Ronaldo (Coord.). Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 2. ed. Rio de Janeiro, Editora 
Forense, 2016, p. 324-325). Parece evidente que negociação processual dessa espécie teria o condão de 
ensejar uma gestão processual mais eficiente de processos repetitivos. Para o ente público seria dispensada a 
elaboração e apresentação de nova contestação, evitando-se a reprodução reiterada de ato processual. Para o 
Poder Judiciário se dispensaria o lapso temporal necessário para a defesa do ente público, com consequente 
celeridade e simplificação de procedimento. 
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pericial e até mesmo ensejar desistências de ações despropositadas quando, logo de início, 

se verificasse a ausência do direito. 

Poder-se-ia pensar, ainda, em protocolo institucional celebrado entre 

Judiciário e órgão de representação processual de determinado ente público para fins de 

simplificar os meios de comunicação processual (utilizando-se e-mail institucional, por 

exemplo), o que evitaria expedição de mandados de citação/intimação desnecessários. 

Negócio dessa natureza ensejaria ganho de celeridade na tramitação, eis que dispensados 

expedientes burocráticos (como confecção/expedição de mandados), além de, 

potencialmente, ensejar redução de custos (dispensada a figura do oficial de justiça, por 

exemplo). 

Como se verifica dos exemplos acima, esses acordos processuais249 dialogam 

com a questão das demandas repetitivas de que são parte os entes públicos, na medida em 

que têm o condão de permitir uma gestão mais adequada de processos, o que pode 

beneficiar tanto o Judiciário quanto o ente público, gerando simplificação procedimental, 

economia de tempo e de recursos em favor de todos os atores processuais. 

 

3.3.2. Negócios processuais e execução negociada de políticas públicas. 

 

Possibilidade de negócio jurídico processual extremamente relevante consiste 

na possibilidade de utilização dos negócios processuais para racionalizar ou auxiliar o 

procedimento de implementação judicial de políticas públicas. 

Como se sabe, sobretudo a partir da Constituição de 1988, o Poder Público 

passou a possuir um escopo de atuação nas áreas social e econômica amplíssimo, muito 

em decorrência da previsão de um extenso rol de direitos sociais prestacionais e a da 

consagração da doutrina de efetividade das normas constitucionais.  

 
249 A doutrina, em geral, trata os protocolos institucionais como acordos processuais coletivos. Segundo 
Antonio do Passo Cabral “é plenamente cabível a celebração de protocolos processuais de natureza 
institucional, firmados coletivamente entre associações e entidades envolvidas com a administração 
judiciária.” (CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. Ob. Cit., p. 85). Também defendendo 
que os protocolos institucionais seriam acordos processuais coletivos BARREIROS, Lorena Miranda Santos. 
Convenções processuais e Poder Público. Ob. Cit., p. 149-150. Há, inclusive, quem defenda que os protocolos 
institucionais, enquanto negócios jurídicos coletivos, deveriam ser priorizados pela Fazenda Pública, pela sua 
possibilidade de tratar a todos de forma isonômica. Nesse sentido, BENEVENUTO, Thiago de Freitas. As 
convenções processuais e a Fazenda Pública. Ob. Cit., p. 121-125. Também defendendo a possibilidade de 
celebração de convenções processuais coletivas vide Enunciado 255 do FPPC: “É admissível a celebração de 
convenção processual coletiva”. Entende-se, assim, que os protocolos institucionais configuram espécie de 
acordo processual coletivo celebrado entre instituições. 
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A implementação desses direitos de forma universal exige um esforço 

coordenado e complexo do Poder Público o qual, no mais das vezes, se dará por meio de 

uma política pública, ou seja, por um conjunto complexo e ordenado de ações 

governamentais direcionadas à concretização de objetivos socialmente relevantes e 

politicamente determinados em lei ou na Constituição.250  

Na prática, é cada vez mais comum que o debate sobre políticas públicas seja 

decidido na arena judicial. De fato, embora numa visão idealizada as políticas públicas 

sejam uma questão eminentemente política e governamental, a ser decidida, portanto, pelo 

Poder Executivo,251, é cada vez mais comum que o Poder Judiciário decida acerca de 

políticas públicas,252 seja porque não foram implementadas pelo Executivo, seja porque 

implementadas de forma insuficiente. Trata-se de decorrência quase natural do 

protagonismo cada vez maior do Judiciário na sociedade moderna253.  

Tem-se aí relevante abertura para uma litigância estratégica e especializada do 

Poder Público, sobretudo quando a discussão vem instrumentalizada em ações coletivas. 

Ocorre, contudo, que o controle e, sobretudo, a implementação judicial de 

políticas públicas enseja uma série de dificuldades práticas,254 uma vez que o processo 

 
250 Para aprofundamento no conceito de política pública, Cf. BUCCI, Maria Paula Dallari. O conceito de 
política pública em direito. In Políticas Públicas: Reflexões sobre o Conceito Jurídico (Maria Paula Dallari 
Bucci, org.) São Paulo: Saraiva, 2006, p. 1-50. 
251 Numa visão idealizada de mundo, a implementação de uma política pública seria matéria, em princípio, 
reservada ao Poder Executivo, na medida em que este é o Poder democraticamente legitimado para escolher 
entre diversas maneiras em tese adequadas de realizar um objetivo socialmente relevante, além de também 
ser aquele que dispõe do maior número de informações técnicas e da visão de conjunto dos problemas internos 
para poder optar pelo melhor meio de solução de um problema (neste sentido, Cf. COSTA, Eduardo José da 
Fonseca. A “execução negociada” de políticas públicas em juízo. Revista de processo. Vol. 212/2012, p. 25-
56, out/2012. (versão online), p. 3). Também defendendo que dentro da estrutura estatal, o Executivo 
concentraria o maior número de informações acerca dos recursos disponíveis na sociedade e suas formas de 
alocação, Cf. SALLES, Carlos Alberto de. Processo civil de interesse público: uma nova perspectiva 
metodológica. In SUNDFELD, Carlos Ari; BUENO, Cassio Scarpinella. Direito processual público. São 
Paulo: Malheiros, 2000, p. 52 
252 ALMEIDA, Fernando Dias Menezes; ZAGO, Mariana Augusta dos Santos. Controle de políticas públicas 
pelo Poder Judiciário: breves ideias a partir do modo de estruturação da jurisdição. In SUNDFELD, Carlos 
Ari; ROSILHO, André (organizadores). Direito da regulação e políticas públicas. Malheiros: São Paulo, 
2014, p. 92. 
253 Segundo Carlos Alberto de Salles “a atividade jurisdicional passou a ser, em certas circunstâncias, a única 
instância de decisão social capaz de dar uma resposta condizente aos objetivos sociais(...)” (SALLES, Carlos 
Alberto de. Processo civil de interesse público: uma nova perspectiva metodológica. Ob. Cit., p. 60). 
254 Segundo Marco Antonio Rodrigues e Rodrigo Gismondi a “efetivação de políticas públicas ganha 
contornos específicos quando realizada por meio de demandas judiciais, considerando-se a complexidade da 
tarefa e as dificuldades jurídicas (déficit democrático, separação de poderes, respeito à isonomia, etc.) e 
fáticas (carência de recursos, falta de expertise sobre determinados temas, desorganização administrativa, 
excesso de processos, problemas para o acompanhamento e fiscalização das medidas, rotatividade dos 
agentes públicos responsáveis pela condução do processo, etc.). (RODRIGUES, Marco Antonio; 
GISMONDI, Rodrigo. Negócios jurídicos processuais como mecanismo de auxílio à efetivação de políticas 
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judicial, tal como estruturado de maneira rígida, muitas vezes não possuirá um instrumental 

adequado para efetivação de providências complexas e estruturantes como aquelas exigidas 

para a implementação de uma política pública. 

Daí porque, alguns autores vêm defendendo a utilização de negócios jurídicos 

processuais como uma das formas de auxiliar a implementação judicial das políticas 

públicas. 

De fato, o que se vem constatando na prática é que nem sempre a execução 

forçada, tal como prevista nos diplomas processuais, será a forma mais eficiente de se 

implantar judicialmente uma política pública.255 Nessa esteira, mecanismos consensuais e 

cooperativos, dentre os quais os negócios jurídicos processuais, poderiam tornar mais 

eficiente essa fase executiva. 

É importante registrar que não se está aqui a tratar de acordos relativos ao 

mérito do processo que, embora plenamente válidos e legítimos, não configuram 

necessariamente negócios processuais. 

Eduardo José da Fonseca Costa sugere uma espécie de “execução negociada” 

de políticas públicas consistente na “fixação fracionada e negociada de prazos flexíveis e 

revisáveis para cada etapa de um cronograma de cumprimento voluntário.”256 Segundo o 

autor, a “execução negociada” teria natureza de negócios jurídico processual e imprimiria 

uma racionalidade cooperativa e dialógica na execução judicial de políticas públicas. 

Conclui, portanto, que, se extrajudicialmente a melhor forma de se implementar políticas 

seria pela via da negociação, não haveria razão para que, em juízo, se procedesse de forma 

diferente,257 razão pela qual os negócios processuais seriam importante instrumento para 

uma execução de políticas públicas mais cooperativa e mais efetiva. 

Eduardo Cambi e Adriane Haas também sustentam a utilidade dos negócios 

processuais nas causas envolvendo a implementação de direitos sociais, tanto em fase pré-

processual (no inquérito civil, por exemplo) quanto durante eventual ação civil pública. 

 

públicas. Processos estruturais. ARENHART, Sergio Cruz; JOBIM, Marco Félix (organizadores). 2 ed. 
Salvador. JusPodivm, 2019, p. 609). 
255 COSTA, Eduardo José da Fonseca. A “execução negociada” de políticas públicas em juízo. Ob. Cit., p. 6. 
256 COSTA, Eduardo José da Fonseca. A “execução negociada” de políticas públicas em juízo. Ob. Cit., p. 
12. 
257 COSTA, Eduardo José da Fonseca. A “execução negociada” de políticas públicas em juízo. Ob. Cit., p. 
15. 
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Segundo os autores seria proveitoso, por exemplo, negócio jurídico processual prevendo 

mediações incidentais obrigatórias envolvendo as partes.258 

Em sentido semelhante, Marco Antonio Rodrigues e Rodrigo Gismondi 

igualmente defendem a utilização de negócios jurídicos processuais para o atingimento de 

resultados mais efetivos na implementação judicial de políticas públicas. Segundo os 

autores, a calendarização processual, a suspensão convencional do processo e a convenção 

sobre prazos processuais seriam algumas das possibilidades de modulação do processo 

executivo que poderiam trazer bons resultados na implementação judicial de uma política 

pública.259 

De fato, a complexidade de se efetivar em juízo uma política pública exige 

expedientes flexíveis, cooperativos e dialógicos e não uma postura autoritária e inflexível 

seja do exequente, seja do Judiciário.260 Por esse motivo, a negociação processual atípica 

pode se revelar muito útil na fase executiva de demandas que visem a implementar políticas 

públicas.  

Esse tipo de negócio processual seria potencialmente benéfico tanto ao Poder 

Público, que teria cronograma mais flexível e racional para buscar implementar a política 

pública, evitando penalidades processuais, quanto para o eventual autor da demanda, que 

verificaria maior efetividade no processo e nos comandos jurisdicionais nele exarados. Por 

este motivo, tem-se importante possibilidade de celebração de negócios processuais 

envolvendo a Fazenda Pública. 

 

 
258 CAMBI, Eduardo; HAAS, Adriane. Mediação de conflitos envolvendo direitos fundamentais sociais. 
Revista de Processo, vol. 289/2019, p. 473-507, mar/2019. (versão online), p. 7. 
259 RODRIGUES, Marco Antonio; GISMONDI, Rodrigo. Negócios jurídicos processuais como mecanismo 
de auxílio à efetivação de políticas públicas. Ob. Cit., p. 619-625. 
260 Essa atuação processual autoritária e inflexível, tanto do exequente quanto do Judiciário, denota, muitas 
vezes, uma falta de conhecimento acerca das complexidades inerentes à implementação de uma política 
pública. Complexidades essas que Eduardo José da Fonseca Costa resume com precisão: “nem sempre o 
Estado deixa de implantar uma política pública por desmazelo. Nalguns casos, as limitações orçamentárias o 
forçam a priorizar políticas públicas emergenciais em detrimento de outras menos prementes. Noutros, o 
conjunto das amarras administrativas impele-o a desincumbir-se da política pública com demora indesejada 
pela coletividade. Por isso, não raro, diante de uma sentença condenatória os entes públicos veem as suas 
prioridades ser redefinidas e o seu planejamento financeiro ser bastante desorganizado. É preciso ter em 
mente, além do mais, que a implantação de uma política pública é sempre algo assaz complexo. Trata-se de 
um agir governamental intersetorial e interdisciplinar; portanto, os atos de preparação para o cumprimento 
da correspondente obrigação de fazer têm de ser internamente analisados referendados por vários 
departamentos do ente público (muitos deles sem ágil comunicação entre si e padecendo de artrose 
burocrática) (...). Isso revela a massa multitudinária de agentes políticos e servidores públicos geralmente 
envolvida na realização dessa ação, pois.” (COSTA, Eduardo José da Fonseca. A “execução negociada” de 
políticas públicas em juízo. Ob. Cit., p. 6). 
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3.3.3. Negócios pré-processuais em contratos administrativos 

 

Importante utilização dos negócios processuais envolvendo a Fazenda Pública 

diz respeito à inserção de acordos prévios ou pré-processuais em contratos 

administrativos. 

Com efeito, já se afirmou neste trabalho que os negócios jurídicos processuais 

possuem a aptidão de tornar o procedimento mais flexível, adaptável e, portanto, mais 

aderente às necessidades do caso. Segundo essa ideia, as partes poderiam moldar as regras 

processuais à luz das peculiaridades e particularidades de cada relação jurídica, criando 

assim uma justiça feita sob medida para o caso concreto. 

A prática contratual, inclusive, já estaria se adaptando às possibilidades e 

vantagens dos acordos processuais, numa espécie de “antecipação contratual da 

litigância”.261 De fato, é possível que o design contratual inclua a previsão de cláusulas 

processuais como forma de trazer maior previsibilidade e segurança aos contratantes, 

Nessa esteira, plenamente possível, e mesmo recomendável em alguns casos, 

que os entes públicos passem incluir, na sua modelagem contratual, negócios processuais 

– típicos ou atípicos – que tenham o condão de tornar a litigância oriunda daquele contrato 

mais previsível, flexível e adaptável.  

Poder-se-ia pensar, por exemplo, em negócio processual materializado em 

cláusula por meio da qual eventual perícia a ser realizada envolvendo o objeto do contrato 

seria realizada por determinado instituto especializado previamente indicado, a fim 

minimizar custos e inseguranças oriundas do processo. 

A possibilidade de utilização de negócios processuais pode ser especialmente 

relevante para o Poder Público em contratos administrativos ditos incompletos como, por 

exemplo, contratos de concessão em matéria de infraestrutura.262 Diz-se que tais contratos 

são incompletos por que usualmente regulam relações duradouras, complexas e 

multilaterais de modo que não conseguem abranger todos os aspectos da relação contratual 

“o que os torna naturalmente inacabados e com lacunas, que reclamarão uma tecnologia 

 
261 CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. Ob. Cit., p. 200. 
262 Embora o principal exemplo de contrato incompleto envolvendo o Poder Público seja o contrato de 
concessão, há quem defenda que, a rigor, todo contrato de longa duração, assim como os contratos de 
execução diferida, seriam contratos incompletos. Neste sentido: CATEB, Alexandre Bueno; GALLO, José 
Alberto Albeny. Breves considerações sobre a teoria dos contratos incompletos. UC Berkeley: Berkeley 
Program in Law and Economics. 2007, p. 3. Disponível em: https://escholarship.org/uc/item/1bw6c8s9 
Acesso em 12/11/2020. 
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contratual capaz de resolver a infinidade de contingências que poderão surgir durante a sua 

execução.”263 Assim, a incompletude contratual seria marcada pela impossibilidade ou, 

então, na altíssima onerosidade, de se prever todas as suas contingências do decorrer da 

relação contratual.264 

Em contratos dessa natureza, onde as incompletudes geram naturais espaços 

de incerteza, cresce em importância uma disciplina contratual do método de solução de 

controvérsias. De fato, em razão da complexidade inerente a essas avenças, nem sempre as 

partes vão conseguir construir soluções autossustentadas a partir da dinâmica contratual,265 

sendo relevante, portanto, que se preveja, seja a opção por métodos alternativos de solução 

de controvérsias (conciliação, mediação e arbitragem), quando cabíveis e adequados, seja 

a opção por cláusulas processuais que adaptem o processo estatal ao caso concreto, 

reduzindo custos com a litigância. 

A modificação de regras processuais pode ter a aptidão de minimizar custos 

do processo e de criar incentivos para o adimplemento,266 o que é uma potencialidade que 

não pode deixar de ser explorada em contratos complexos e incompletos. Além disso, pode 

trazer maior certeza, ao menos do ponto de vista processual, a uma relação jurídica 

essencialmente incerta. 

Um exemplo de negócio processual cabível e potencialmente vantajoso em 

um contrato complexo e incompleto seria o negócio relacionado ao ônus da prova. Imagine-

se, um contrato de concessão envolvendo determinada infraestrutura complexa. Em 

contratos de concessão complexos, segundo preconiza a doutrina, a repartição de riscos 

entre contratantes é cada vez mais assentada numa lógica de alocação compartilhada, “em 

que cada parte assume os riscos para os quais detém mecanismos mais eficazes de 

mitigação”.267 Assim, por exemplo, os riscos do projeto ficam com aquela parte que 

elaborou o projeto, pois esta teria as melhores condições para mitigar tais riscos. Seguindo 

essa mesma lógica, em vez de se submeter a regra estática do art. 373, CPC, seria 

 
263 GARCIA, Flávio Amaral. A mutabilidade e a incompletude na regulação por contrato e a função 
integrativa das Agências. Revista de Contratos Públicos, Belo Horizonte, ano 3, n. 5, mar-ago. 2014, p. 71.  
264 FREITAS, Rafael Véras de. Incompletude em contratos de concessão: ainda a teoria da imprevisão? In 
Revista de Contratos Públicos. Belo Horizonte, ano 9, nº 17, p. 169, mar./ago. 2020. 
265 GARCIA, Flávio Amaral. A mutabilidade e a incompletude na regulação por contrato e a função 
integrativa das Agências. Ob. Cit., p. 75. 
266 SCOTT, Robert E; TRIANTIS, George G. Anticipating litigation in contract design. Yale Law Journal, n. 
115, 2009, p. 818. 
267 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo; LOUREIRO, Caio de Souza. A (re)afirmação do equilíbrio 
econômico-financeiro das concessões. Revista de Direito Público da Economia, Belo Horizonte, ano 12, n. 
47, jul/set. 2014, p. 142. 
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perfeitamente possível, e até mesmo recomendável em algumas situações, que os 

contratantes pactuassem a distribuição do ônus da prova de forma semelhante, ou seja, 

alocando o ônus da prova sobre aquele que tivesse melhor condições de se desincumbir 

dele, à luz do que dispõe o contrato. Um negócio dessa natureza poderia ter o condão de 

incentivar o adimplemento ou, no mínimo, em caso de inadimplemento, incentivar 

resoluções concertadas entre as partes, funcionando até mesmo como mecanismo 

dissuasório do ajuizamento de determinada demanda, além de ser inequívoco instrumento 

de adaptação do processo à relação jurídica de direito material subjacente. 

Enfim, inúmeros exemplos poderiam ser pensados e expostos, mas não é esse 

o objetivo do presente tópico. O objetivo aqui é apenas demonstrar que os negócios 

jurídicos processuais prévios são uma importante ferramenta para que o Poder Público, em 

conjunto com o particular, adapte o eventual processo decorrente de uma desavença 

contratual às peculiaridades e complexidades daquela relação jurídica de direito material. 

Afinal, eventuais conflitos oriundos desses contratos também serão complexos e, em 

causas complexas, o diálogo e a cooperação decorrentes da celebração de negócios 

processuais proporcionam às partes condições de atuar de forma mais eficiente e 

estratégica, possibilitando solução mais ágil e efetiva para demandas que poderiam levar 

anos para serem resolvidas pelo Judiciário.268 

Esse é um campo até o momento pouco explorado e que pode trazer 

inequívocos benefícios, não só para o Poder Público, mas também para o contratante 

privado.  

 

3.3.4. Negócios processuais no processo administrativo 

 

Uma última possibilidade prática a ser apresentada neste trabalho, se refere a 

utilização dos negócios jurídicos processuais em processos administrativos. 

Com efeito, é inequívoco que, atualmente, a atuação da Administração Pública 

é cada vez mais processualizada,269 seja no trâmite de tomada de decisões em geral (ex. 

 
268 D’ÁVILA, Daniela Peretti; BASSO, Bruno Bartelle. Negócios jurídicos processuais no direito tributário: 
uma análise à luz do princípio da eficiência administrativa. Revista de Processo, Vol 292, jun./2019, p. 293-
319 (versão online), p. 11. 
269 Nesse sentido, José Cretella Júnior afirma que a atividade da Administração é, em larga escala, uma 
atividade processual. (CRETELLA JUNIOR, José. Prática do processo administrativo. São Paulo: RT, 1988, 
p. 16).  
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decisões envolvendo a remoção ou exoneração a pedido de servidor público), seja na 

resolução de controvérsias entre particulares, que demandem uma decisão administrativa 

(ex. licitação ou licenciamento ambiental), ou, ainda, na resolução administrativa de 

controvérsias em que a própria Administração seja parte (ex. processo administrativo 

tributário).  

Essa processualização representa uma evolução em relação ao clássico 

paradigma de atuação unilateral e autoritária da Administração Pública, tornando a 

atividade estatal mais permeável à participação da sociedade,270 bem como transpondo 

para o âmbito das relações jurídicas administrativas relevantes garantias inerentes ao 

devido processo legal.271 O processo administrativo, portanto, é fundamental na 

participação e controle da atividade estatal por parte dos cidadãos, revelando-se como 

importante ferramenta democrática.272 

Dentro desse contexto de crescente relevância da processualização no direito 

administrativo, diversos autores vêm defendendo a possibilidade de se flexibilizar, 

simplificar e adaptar não só o processo judicial, mas também o processo administrativo.273 

 Com efeito, embora seja evidente que existirão limites próprios para a 

negociação processual no processo administrativo, em razão das suas peculiaridades,274 

parece, sim, possível defender a viabilidade de modulação consensual de regras e deveres 

processuais no campo administrativo. 

 
270 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. A superação do ato administrativo autista. In Os caminhos do 
ato administrativo. MEDAUAR, Odete; SHIRATO, Vitor Rhein (coord.). São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2011, p. 109-110. 
271 GRINOVER, Ada Pellegrini. Princípios processuais e princípios de direito administrativo no quadro das 
garantias constitucionais. Revista Mestrado em Direito, Osasco, ano 7, n. 2, 2007, p. 172. 
272 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Novas tendências da democracia: consenso e direito público na 
virada do século – o caso brasileiro. Revista de Direito da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, 
n. 57, 2003, p. 116. 
273MOREIRA, Egon Bockmann; FERRARO, Marcella Pereira. Processo administrativo e negócios 
processuais atípicos. Revista de Processo, Vol. 282, ago/2018, p. 475-510 (versão online); BARREIROS, 
Lorena Miranda. Convenções processuais e Poder Público. Ob. Cit., p. 365-381. 
274 Os limites específicos da negociação no processo administrativo, bem como suas peculiaridades não são 
objeto do presente estudo. Não obstante, nesse particular podemos trazer algumas das ponderações de Egon 
Bockma Moreira, para quem “o regime jurídico do processo administrativo impõe cautelas extraordinárias. 
Isso porque a Administração Pública será, ao mesmo tempo, parte e julgador – além de detentora de deveres 
de ordem pública”. Assim, prossegue o autor, afirmando que: “Logo, a Administração não poderá 
convencionar no sentido de abdicar de competências relativas ao seu dever-poder processual (...). Demais 
disso tampouco poderá submeter e/ou induzir as pessoas privadas a negociações que sejam impostas.” 
(MOREIRA, Egon Bockmann. O novo Código de Processo Civil e sua aplicação no processo 
administrativo. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 273, p. 329, set. 2016. Disponível em: 
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/66665/64689. Acesso em 07.10.2020.) 
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Em primeiro lugar, porque o próprio art. 15 do CPC prevê que as normas do 

diploma processual civil serão aplicáveis, supletiva e subsidiariamente, aos processos 

administrativos,275 o que, ao menos em tese, abriria espaço para a aplicação da figura do 

negócio processual, tal como prevista no art. 190, CPC, a procedimentos 

administrativos.276 

Não parece, contudo, que a associação entre os arts. 15 e 190, CPC seja 

imprescindível para fundamentar a aplicação dos negócios processuais nos processos 

administrativos. É de se concordar, no ponto, com Lorena Barreiros quando a autora 

defende que o princípio do formalismo moderado, que rege a processualidade 

administrativa, e da eficiência, que rege toda a atuação dos entes públicos, seriam capazes 

de fundamentar, do ponto de vista jurídico, a adoção de acordos e convenções que 

possuam reflexos em processos administrativos.277 

Assentada, portanto, essa viabilidade jurídica, é certo que a adoção de acordos 

nos processos administrativos pode se revelar como prática muito saudável no seio da 

Administração Pública, favorecendo a simplificação procedimental, o alcance de uma 

gestão processual mais eficiente e mais adaptada a cada caso concreto. 

É possível, por exemplo, se pensar em acordos que busquem a comunicação 

de atos do processo administrativo por meios de comunicação mais simples (por exemplo, 

e-mails e aplicativos de mensagens instantâneas), reduzindo os custos da Administração 

Pública; ampliação de prazos para manifestações em casos complexos; atribuição de efeito 

suspensivo a recursos administrativos, quando não houver previsão legal nesse sentido; 

permitam uma instrução probatória mais adequada; dispensem exigências excessivas e 

 
275 Existe Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro contra 
o art. 15, CPC, por meio da qual se pede sua interpretação conforme à Constituição a fim de esclarecer que 
sua incidência estaria restrita à esfera federal, na medida em que os demais entes teria autonomia para legislar 
sobre seus processos administrativo. Ainda que essa interpretação venha a ser acolhida pelo STF, não nos 
parece que a associação dos arts. 15 e 190 do CPC para fins de utilização dos negócios processuais em 
processos administrativas estraria proscrita aos Estados e Municípios, exatamente em razão da 
fundamentação mais ampla que existe para essa abertura, como demonstramos logo a seguir. 
276 Esse é o entendimento de MOREIRA, Egon Bockmann. O novo Código de Processo Civil e sua aplicação 
no processo administrativo. Ob. Cit., p. 328-333. 
277 Segundo a autora, o princípio da eficiência se relacionaria com a gestão processual e com a conformação 
do procedimento às peculiaridades do caso concreto. Nesse sentido, favoreceria a adoção de negócios 
processuais que buscassem soluções eficientes também no processo administrativo. Por outro lado, o 
formalismo moderado, induziria à possibilidade de adoção de formas mais flexíveis e razoáveis, consentâneas 
com sua função instrumental, de modo que eventuais normas processuais administrativas poderiam ser 
flexibilizadas para o atingimento de finalidades eficientes. (BARREIROS, Lorena Miranda Santos. 
Convenções processuais e Poder Público. Ob. Cit. p. 368-373). 
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desnecessárias (por exemplo, tradução juramentada de determinado documento, poderia 

ser substituída consensualmente por uma tradução comum).278 

Enfim, o que se verifica é que os processos administrativos são mais uma das 

novas fronteiras a serem exploradas pelo Poder Público em matéria de negócios 

processuais. 

 

3.4. Limites e condicionantes específicas à negociação processual da Fazenda Pública 

 

No tópico anterior verificamos que os negócios processuais possuem diversas 

aplicações práticas na realidade dos entes públicos. No entanto, se por um lado, as 

possibilidades de flexibilizar ou customizar o processo revelam-se interessantes e 

atrativas, por outro lado é necessário ter em conta, como já afirmado anteriormente, que o 

Poder Público se submete a restrições e condicionantes que possuem reflexos jurídicos na 

sua atuação negocial e processual muitas vezes não extensíveis aos particulares em geral. 

Como já visto em sede introdutória, no presente trabalho será dado enfoque 

aos impactos gerados pelo princípio da igualdade, por se entender que este é um dos 

condicionantes que mais intensamente afetará a atuação negocial processual da Fazenda 

Pública. 

No entanto, antes de passar a análise das funções da igualdade sobre e 

negociação processual dos entes públicos – o que será objeto do último capítulo deste 

trabalho – necessário trazer breve panorama sobre algumas das demais condicionantes que 

compõem o regime jurídico de negociação processual da Fazenda Pública. 

O que se pretende neste tópico, portanto, é apresentar alguns dos 

condicionantes que atingem os entes públicos quanto à celebração de negócios 

processuais.  

 

3.4.1. Competência para a celebração de negócios processuais  

 

 
278 Egon Bockman Moreira traz, ainda, o interessante exemplo da fixação de calendário processual em 
tomadas de contas promovidas por Tribunais de Contas, atribuindo a necessária celeridade a processos 
administrativos que muitas vezes podem ser morosos (MOREIRA, Egon Bockmann. O novo Código de 
Processo Civil e sua aplicação no processo administrativo. Ob. Cit., p. 330). 
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No capítulo anterior,279 viu-se que um dos requisitos previstos no art. 190, 

CPC, para a pactuação de negócios jurídicos processuais é que as partes sejam plenamente 

capazes. Em outras palavras, fica vedada a negociação processual envolvendo incapazes, 

que não estejam devidamente representados ou assistidos. 

Nesse aspecto, nenhuma ressalva específica é devida neste capítulo, uma vez 

que é impensável qualquer limitação subjetiva à capacidade negocial do Poder Público. 

Em outras palavras, é evidente que, tanto do ponto de vista processual, quanto do ponto 

de vista material, os entes federativos, assim como com as pessoas jurídicas de direito 

público da Administração Indireta, são partes plenamente capazes, nos termos do art. 190, 

CPC.280  

Ocorre que, embora a capacidade negocial subjetiva da Administração Pública 

seja inequívoca, o princípio da legalidade exige que o negócio processual seja pactuado 

pelo agente público competente,281 isto é, aquele a quem a lei, em sentido amplo, atribui, 

expressa ou implicitamente, o poder para tanto, sob pena de invalidade. A competência, 

portanto, representa uma condicionante específica para a negociação processual no âmbito 

da Fazenda Pública, razão pela qual necessárias algumas considerações a esse respeito. 

Muitas vezes a competência para a celebração de negócios processuais, no 

âmbito Poder Público, poderá ser implícita,282 ou seja, decorrente do ordenamento como 

um todo e não de uma lei específica atributiva de competência. Na prática, aliás, é 

incomum que as leis administrativas sejam detalhistas a ponto de mencionar, em todos os 

seus pormenores, os possíveis atos praticáveis pela autoridade. Ao contrário, é usual que 

as competências sejam atribuídas de uma forma mais genérica.283  

 
279 Vide item 2.4.2.2. do Capítulo 2. 
280 Uma ressalva é devida neste ponto quanto aos órgãos públicos que não possuem personalidade jurídica 
autônoma e, portanto, via de regra não possuem capacidade seja do ponto de vista material, seja do ponto de 
vista processual. A doutrina e a jurisprudência reconhecem que alguns órgãos públicos, embora entes 
despersonalizados, possuem capacidade jurídica para defender em juízo suas prerrogativas institucionais 
fundamentais. São, em regra, os órgãos que possuem estatura constitucional, como é o caso das casas 
legislativas e dos Tribunais de Contas. Nesse caso reconhece-se a esses órgãos capacidade processual para a 
defesa de seus interesses institucionais, Cf. CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo. 
Ob. Cit., p. 21-25. Nesse caso, segundo entendemos, tais órgãos, terão capacidade para celebrar negócios 
processuais. 
281 Embora se exija a manifestação do agente público, essa vontade é imputada à pessoa jurídica de direito 
público, tratando-se, portanto, do que Edmir Netto de Araújo chama de uma vontade normativa, para cuja 
declaração quase sempre seria irrelevante a vontade individual (psicológica) concordante da pessoa física do 
agente público. (ARAÚJO, Edmir Netto de. Do negócio jurídico administrativo. Ob. Cit., p. 64). 
282 BARREIROS, Lorena Miranda Santos. Convenções processuais e Poder Público. Ob. Cit., p. 307-310. 
283 Alexandre Aragão ilustra essa afirmativa com o seguinte exemplo: “na grande maioria dos Municípios 
não há uma lei dispondo que ao secretário municipal de cultura compete a administração dos teatros 
 



 

 

108 

 

É importante lembrar, ainda, que, pela teoria dos poderes implícitos, se o 

ordenamento atribui a competência para a realização de determinada finalidade de 

interesse público, presume-se atribuída a competência relativa aos meios necessários para 

sua realização.284 Nessa esteira, num contexto de juridicidade administrativa e de 

valorização da consensualidade, seria possível construir o raciocínio segundo o qual, uma 

vez atribuída ao agente público a competência para agir unilateralmente na conformação 

procedimental, seria implícita a competência para fazê-lo consensualmente,285 salvo 

vedação legal. 

Assim, a ausência de um dispositivo legal específico que atribua a 

determinado agente público a competência para firmar negócios processuais, não significa 

a interdição do ente público de celebrar tais acordos, sendo possível muitas vezes extrair 

essa competência de forma implícita do ordenamento.  

É o que acontece, por exemplo, com a competência dos advogados públicos 

para a celebração de negócios processuais incidentais. Ainda que a lei não preveja de 

forma expressa a aptidão desses agentes para a celebração de acordos envolvendo questões 

processuais, esta poderá ser extraída da competência, que inequivocamente lhes é 

atribuída, para a representação judicial do ente público e para a prática de atos processuais 

unilaterais aliada à ideia de que a atuação do advogado público é lastreada pela 

concretização dos princípios que regem a atuação da Administração Pública.286-287 

 

municipais, mas ela está implícita nas competências municipais em cultura e na própria denominação do 
cargo e na organização administrativa colocando esses teatros como órgãos de cultura. Seria fora de senso 
prático (...) exigir que cada uma dessas competências estivesse prevista em lei.” (ARAGÃO, Alexandre 
Santos de. Teoria geral dos atos administrativos – uma releitura à luz dos novos paradigmas do direito 
administrativo. Ob. Cit., p. 46). 
284 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Teoria geral dos atos administrativos – uma releitura à luz dos novos 
paradigmas do direito administrativo. Ob. Cit., p. 45. 
285 BARREIROS, Lorena Miranda Santos. Convenções processuais e Poder Público. Ob. Cit., p. 307. 
286 Nesse sentido Lorena Barreiros chega à seguinte conclusão: “cuidando-se o negócio jurídico processual 
(incidental) de modo de disciplina da atuação processual, não se pode excluir, a priori, a possibilidade de sua 
celebração diretamente pelo advogado público vinculado ao caso, sobretudo quando consentâneo o resultado 
prático por ele buscado com o princípio da eficiência processual.” (BARREIROS, Lorena Miranda Santos. 
Convenções processuais e Poder Público. Ob. Cit., p. 312). Logo em seguida, contudo, a autora adverte, 
corretamente, para a existência de limites a essa competência dos advogados públicos, afirmando que a 
mesma “é limitada, ao menos, em três aspectos: a) o negócio jurídico processual não pode implicar 
disposição, ainda que reflexa, do objeto litigioso do processo, salvo se ao advogado público houver sido 
delegada competência para dispor desse direito material; ii) o negócio jurídico processual não poderá ser 
ajustado se existente, no âmbito do ente público representado, regramento vedando a sua celebração; iii) há 
de se respeitar a isonomia). 
287 Em sentido aparentemente contrário, exigindo regulamentação dos poderes dos advogados públicos, sob 
o fundamento de que o art. 190, CPC/15 não seria norma atributiva de competência, Cf. RODRIGUES, Marco 
Antonio. A Fazenda Pública no processo civil. Ob. Cit., p. 376. Entendemos que regulamentação apontada 
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Assim, salvo vedação legal ou nos casos em que o negócio processual tenha o 

condão de representar disposição do próprio direito material, a competência da advocacia 

pública para a celebração de negócios processuais incidentais não precisará (embora 

possa) estar expressamente em lei, sendo, portanto, implícita. 

Outra peculiaridade envolvendo a competência e os negócios processuais com 

a Fazenda Pública reside no fato de que, no mais das vezes, o agente competente para a 

pactuação não será o mesmo consoante se trate de negócio pré-processual ou de negócio 

processual incidental. 

Como visto, os negócios processuais incidentais, como são firmados no bojo 

de uma relação jurídica processual já existente, serão, em regra, de competência dos 

advogados públicos ou daqueles que atuem no processo judicial em nome da Fazenda 

Pública que é parte. 

No que diz respeito aos negócios pré-processuais, por outro lado, estes são 

anteriores à instauração da relação jurídica processual, de modo que, em regra, serão 

entabulados em um negócio jurídico de direito material, isto é, contrato administrativo, 

convênio administrativo, termo de fomento, termo de colaboração etc. Dessa forma, a 

competência para celebrar negócios processuais prévios será da mesma autoridade que 

possui a competência para celebrar o negócio jurídico material, a menos que a lei local 

disponha em sentido contrário.288 

Caso as regras de competência para a celebração de negócios processuais 

sejam desrespeitadas no âmbito administrativo, poderá o negócio ser invalidado e o agente 

público que excedeu sua competência responsabilizado no âmbito funcional. Daí porque 

se tem um limite específico à celebração de acordos processuais para a Fazenda Pública. 

 

3.4.2. Princípios que orientam a atuação da Administração Pública como 

condicionantes da negociação processual envolvendo entes públicos 

 

 

por Marco Antonio Rodrigues é, sim, muito importante, sendo altamente recomendável para que se 
estabeleçam limites e parâmetros uniformizados para a atividade negocial dos advogados. Todavia, ao 
contrário do que parece entender Rodrigues, entendemos que tal regulamentação não é imprescindível para 
a atribuição de competência aos advogados públicos. 
288 BARREIROS, Lorena Miranda Santos. Convenções processuais e Poder Público. Ob. Cit., p. 307-310. 



 

 

110 

 

Para além das condicionantes atinentes à competência para negociação 

processual, defende-se que a celebração de um acordo ou pacto processual pelo Poder 

Público deverá ainda ser condicionada pelos princípios que regem sua atuação.289 

Com o efeito, o art. 37, caput, da Constituição Federal prevê que a 

Administração Pública, direta e indireta de todos os entes federativos, obedecerá na sua 

atuação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência, de modo que a negociação processual que os envolva deverá ser balizada 

também por essas diretrizes. 

O princípio da legalidade deve ser observado não no sentido de se buscar uma 

autorização legal específica à Fazenda Pública para a celebração de negócios jurídicos, 

afinal, como defendemos acima, essa autorização decorre do próprio art. 190, CPC sendo 

absolutamente desnecessária qualquer norma autorizativa complementar. A legalidade 

deve, isto sim, ser observada no sentido de que o negócio jurídico celebrado pela Fazenda 

Pública venha a encontrar amparo ou se compatibilizar com o ordenamento jurídico, ou 

seja, é a reafirmação principiológica de que o objeto do negócio jurídico deve ser lícito. 

Nesse sentido, seria contrário ao princípio da legalidade, negócio jurídico processual por 

meio do qual a Fazenda Pública renunciasse à regra constitucional do precatório em 

relação ao particular, na medida em que se trata de regra que não é passível de disposição 

pela vontade das partes,290 de modo que tal acordo não compatibilizaria com o 

ordenamento jurídico, afrontando, portanto, a ideia de juridicidade/legalidade. 

Por outro lado, o princípio da impessoalidade deve balizar a atuação negocial 

da Fazenda Pública no sentido de torná-la mais objetiva, imparcial, neutra e 

 
289 Este é também o entendimento de Mirna Cianci e Bruno Lopes Megna (CIANCI, Mirna; MEGNA, Bruno 
Lopes. Fazenda Pública e negócios jurídicos processuais no novo CPC: pontos de partida para o estudo. Ob. 
Cit., p. 671). 
290 Segundo Lorena Barreiros “Nesse sentido e tanto mais porque se trata de exigência constitucional, as 
hipóteses em que cabível o pagamento por precatório não podem ser objeto de negociação processual pelas 
partes, tratando-se de norma cogente não passível de negociação processual.” (BARREIROS, Lorena 
Miranda Santos. Negociabilidade de prerrogativas processuais da Fazenda Pública: tentativa de 
sistematização. In CABRAL, Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa (coord.). Negócios 
processuais. Tomo II. Salvador: Juspodivm, 2020, p. 278). 
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transparente,291 de modo que serão vedadas negociações processuais animadas por 

motivos político-partidários ou interesses pessoais do agente público.292  

O princípio da moralidade, por sua vez, exigirá uma conduta ética, proba, 

honesta e de boa-fé na negociação processual, impedindo, por exemplo, a celebração de 

negócios processuais que visem a prejudicar o particular em benefício de interesses 

processuais da Fazenda Pública.  

O princípio da publicidade exigirá do Poder Público transparência seja quanto 

à celebração dos negócios seja quanto a suas motivações, a fim de permitir o controle 

externo de tais atos. Assim, referido princípio configurará limite a negócios jurídicos 

processuais feitos sem a devida transparência ou sem a devida motivação 

Por fim, o princípio da eficiência, que visa ao atingimento de melhores 

resultados com a atuação Administração Pública, inclusive a atuação em juízo, induz à 

necessidade de que a negociação traga resultados positivos à litigância pública.  Por essa 

lógica, restará impossibilitada a celebração de negócios que gerem efeitos negativos no 

processo, tais como a morosidade, aumento de custos, etc., ou que já tenham se revelado 

ineficientes ou pouco efetivos em situação pretérita. 

Como se verifica, portanto, os princípios que regem toda a atividade estatal 

também funcionarão como balizas ou condicionantes à negociação processual, sendo, 

portanto, inválidos negócios jurídicos processuais que venham a afrontá-los. 

 

3.4.3. Interesse público como limite à celebração de negócio processual da Fazenda 

Pública? 

 

Necessário, por fim, investigar se o tradicional conceito de interesse público 

configuraria limite à celebração de negócios processuais envolvendo o Poder Público.  

O questionamento se justifica na medida em que existem vozes defendendo 

que esses acordos processuais seriam inadmissíveis quando implicassem prejuízo a 

 
291Esses são os principais deveres extraídos do princípio da impessoalidade por Ana Paula Ávila (ÁVILA, 
Ana Paula Oliveira. O princípio da impessoalidade da Administração Pública: para uma Administração 
imparcial. Ob. Cit., p. 45-75). 
292 Para quem extrai do princípio da impessoalidade um dever de tratamento igualitário, trataremos dos 
reflexos dessa incidência no último capítulo do trabalho, onde serão abordados, de forma mais detida, os 
papeis da igualdade na negociação processual. 
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interesses públicos perseguidos pela atuação estatal,293 de onde se poderia extrair que o 

interesse público limitaria ou condicionaria os negócios processuais da Fazenda Pública. 

Entende-se, contudo, que a utilização do conceito de interesse púbico como 

forma de condicionar ou limitar a atuação negocial processual da Fazenda Pública, além 

de não ser necessária, pode se revelar problemática, devendo, portanto, ser evitada. 

Isso porque o interesse público, na sua acepção tradicional consubstanciada 

no interesse da coletividade, isto é, no interesse comum a todos os indivíduos,294 possui 

pouca utilidade prática para condicionar as atividades estatais “por expressar conteúdo 

normativo muito genérico, representativo de um senso comum de pouca serventia para a 

regulação das atividades do Estado contemporâneo.”295Além disso, sendo uma cláusula 

vaga e abstrata, não traz em si um critério específico de controle de validade do negócio 

processual,296 podendo, assim, justificar toda sorte de voluntarismo dos órgãos de 

controle.  

Com efeito, se o interesse público for um critério limitativo válido para os 

negócios processuais envolvendo a Fazenda Pública, existe o risco de se considerar 

inválidos – por violação àquilo que a autoridade controladora, seja ela o Judiciário ou não, 

entender por interesse público – acordos plenamente válidos que preconizem soluções 

processuais arrojadas e inovadoras. Ou seja, corre-se o risco de se confundir aquilo que é 

pouco usual na prática com violação ao interesse público, o que pode acabar 

desincentivando a utilização desse mecanismo consensual. 

Por outro lado, não parece ser necessário se recorrer à figura do interesse 

público para fins de limitação ou controle dos negócios processuais celebrados pela 

Fazenda Pública.  

Com efeito, atualmente defende-se que não existe um único interesse público, 

estanque e apriorístico, a ser seguido pelo Poder Público, mas uma pluralidade de 

interesses públicos concretos cuja aferição é contextual e a implementação fulcrada em 

um processo de ponderação entre os múltiplos interesses envolvidos. 

Nessa esteira, deixa de ser necessário recorrer ao genérico conceito de 

interesse público para limitar a atuação administrativa, sendo possível e pertinente se 

 
293 TEIXEIRA, José Roberto Fernandes. Negócios jurídicos processuais e Fazenda Pública. Ob. Cit., p. 180. 
294 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. Curso de Direito Administrativo. 21ª ed. São Paulo: Malheiros, 
2006, p. 70. 
295 SALLES, Carlos Alberto de. Arbitragem em contratos administrativos. Ob. Cit., p. 128. 
296 CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. Ob. Cit., p. 299-300. 
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indicar qual interesse ou qual direito fundamental foi violado pela celebração do negócio 

jurídico, à luz das circunstâncias do caso. Assim, se em concreto uma avença processual 

afronta a ideia eficiência administrativa, mais adequado do que falar que ela viola 

interesses públicos seria deixar claro em que medida ela afronta a eficiência 

administrativa.  

Um exemplo pode ilustrar a questão. A celebração de um negócio processual 

que afaste, em concreto, o regime de precatórios, num caso em que o mesmo seria 

aplicável, não deve ser invalidada por violação ao interesse público, mas sim por violação 

ao art. 100 da Constituição Federal e, consequentemente, aos princípios da impessoalidade 

ou da legalidade orçamentária.  

Portanto, embora se reconheça que a Administração Pública tem por missão 

constitucional a concretização de diversos interesses público, entende-se inadequada e 

desnecessária a utilização do signo “interesse público” para fins de controle e limitação 

da sua atividade negocial na seara processual. 
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4. AS FUNÇÕES DA IGUALDADE QUANTO AOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

PROCESSUAIS CELEBRADOS PELA FAZENDA PÚBLICA 

 

4.1 Considerações iniciais 

 

Colocada a questão da igualdade, sua importância no sistema jurídico-

constitucional brasileiro, em especial como princípio condicionante da disciplina da 

Administração Pública e do processo civil, buscou-se estabelecer o sentido e a disciplina 

dos negócios jurídicos processuais, sobretudo em relação à sua utilização pelo Poder 

Público. Neste capítulo, busca-se estabelecer a maneira pela qual o princípio da igualdade 

impacta e pela qual ele deve ser considerado na formulação de negócios jurídicos 

processuais entre a Administração e particulares. 

Inicialmente, os negócios processuais foram apresentados como instrumento 

de flexibilização e customização processual, indicando que um processo negociado tem 

aptidão de produzir diversas vantagens seja para as próprias partes seja para o Poder 

Judiciário. Verificou-se, ainda, que o Poder Público, nos litígios em que esteja envolvido, 

pode, proveitosamente, valer-se desse instrumento de forma a adaptar o processo às suas 

necessidades e conveniências, tanto na sua litigância de estratégica quanto naquela de 

massa ou repetitiva. 

Analisou-se, contudo, que a negociação processual possui limites que atingem 

toda e qualquer parte que deseje dela utilizar-se. De fato, a autonomia dos litigantes não é 

irrestrita, encontrando no ordenamento jurídico diversas amarras oriundas do direito 

material e processual.  

A propósito, viu-se que o Poder Público possui condicionantes e limites 

próprios297 não são extensíveis aos particulares. 

É nesse último ponto que se situou problema de pesquisa desta dissertação, 

qual seja, investigar o âmbito de autonomia e liberdade do Poder Público para flexibilizar 

e customizar o processo por meio de negócios jurídicos processuais. Com isso, retoma-se 

a questão da igualdade, cujo significado, alcance e repercussão para os negócios jurídicos 

processuais são estudados neste capítulo. 

 
297 Alguns dos quais foram analisados no item 3.4, do terceiro capítulo, acima. 
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Nesse momento necessário recuperar o efetivo enfrentamento da pergunta 

central que orienta essa dissertação: quais são as funções desempenhadas pela igualdade 

no que tange à celebração dos negócios jurídicos processuais pelo Poder Público? 

Diante de tudo o que foi desenvolvido até o momento cumpre testar as 

hipóteses apresentadas no início de que existem duas principais funções ou papéis da 

igualdade a considerar a temática abordada: uma primeira limitativa ou restritiva e outra 

autorizativa ou de estímulo. 

Assim, neste capítulo, procura-se demonstrar a existência e aplicabilidade 

dessas duas funções do princípio da igualdade nos negócios processuais envolvendo a 

Fazenda Pública. 

 

4.1.1. O que se entende por “funções” da igualdade. 

 

Primeiro, necessário um esclarecimento de cunho semântico referente ao 

vocábulo função, tal como utilizado no título deste capítulo e na própria pergunta de 

pesquisa. 

A preocupação decorre do fato de que tal vocábulo, do ponto de vista jurídico, 

não possui um significado unívoco, razão pela qual parece relevante deixar claro, de início, 

o que entendemos por “funções” da igualdade neste trabalho. 

Segundo Marçal Justen Filho existiriam pelo menos duas acepções do 

vocábulo função: uma primeira acepção indicaria as características e a finalidade de um 

objeto, ao passo que uma segunda serviria para indicar a natureza instrumental de um dado 

objeto, colocando em relevo a existência de um fim a ser atingido.298 Conclui, em seguida, 

que, no âmbito do direito administrativo, função significaria “um conjunto de 

competências atribuídas ao sujeito que se encontra em certa posição jurídica para a 

realização única e exclusiva dos interesses supraindividuais e dos valores protegidos pelo 

ordenamento jurídico”.299 Nesse sentido, portanto, funções seriam atividades 

desempenhadas por agentes públicos com vistas ao alcance de determinadas 

finalidades.300 

 
298 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 33-34. 
299 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. Ob. Cit., p. 36. 
300 De forma mais concreta, Maria Sylvia Di Pietro afirma que a função administrativa corresponderia ao 
serviço público, a intervenção, o fomento e a polícia. (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito 
administrativo. Ob. Cit., p. 52) 
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Parece claro que não estamos utilizando o vocábulo função nesta acepção 

propugnada pelo direito administrativo, ou seja, enquanto conjunto de competências 

instrumentalizado a uma finalidade. Com efeito, quando pensamos nas funções do 

princípio da igualdade quanto à negociação processual envolvendo o Poder Público, 

estamos fazendo referência aos tipos de efeitos que tal norma desempenha naquela 

negociação.  

Vale dizer, quando falamos em funções desempenhadas pela igualdade 

buscamos saber quais são os papéis ou funções eficaciais301 da igualdade no que se refere 

aos negócios jurídicos processuais envolvendo entes públicos, isto é, quais são os tipos de 

efeitos produzidos pela igualdade nessa circunstância, por exemplo, limitativos, 

autorizativos, integrativos, etc.  

É nesse sentido, portanto, que se busca demonstrar que o princípio da 

igualdade desempenha uma função limitativa ou restritiva e uma função autorizativa ou 

de estímulo.302 

 

4.1.2. A importância do princípio igualdade quanto aos negócios jurídicos processuais 

 

 
301 A expressão “função eficacial” é utilizada por Humberto Ávila ao mencionar as funções do devido 
processo legal, Cf. ÁVILA, Humberto. Teoria da igualdade tributária. Ob. Cit., p. 194. 
302 Muitos autores utilizam o vocábulo função para denotar os tipos de efeitos potencialmente produzidos por 
determinada norma jurídica. Humberto Ávila, por exemplo, afirma que o princípio do devido processo legal 
possuiria as seguintes funções, no que tange à possibilidade de contribuintes demonstrarem suas diferenças: 
i) função integrativa; ii) função interpretativa; e iii) função bloqueadora. (ÁVILA, Humberto. Teoria da 
igualdade tributária. Ob. Cit., p. 193-194). Anderson Schreiber, embora não tenha sido o formulador da 
proposição, relembra que a boa-fé objetiva, enquanto norma jurídica possui pelo menos três funções: i) 
função interpretativa dos negócios jurídicos; ii) função criadora de deveres anexos à prestação principal; iii) 
função restritiva do exercício de direitos. (SCHREIBER, Anderson. A proibição do comportamento 
contraditório: tutela da confiança e venire contra factum proprium. 2 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 
86-89). Floriano de Azevedo Marques Neto preconiza, por exemplo, que o direito administrativo moderno 
teria uma tripla função: i) instrumento de restrição de direitos; ii) instrumento de efetivação de direitos; iii) 
instrumento de composição de conflitos. (MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. A bipolaridade do direito 
administrativo e sua superação. In SUNDFELD, Carlos Ari; JURKSAITIS, Guilherme Jardim 
(organizadores). Contratos administrativos e direito público. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 398-404). Há, 
ainda, autores que associam o vocábulo função com as gerações de direitos fundamentais. Nessa esteira, 
segundo Ingo Wolfgang Sarlet as funções dos direitos fundamentais seriam ou de defesa, tal qual os direitos 
de primeira geração, ou prestacional, tal qual direitos de segunda geração (SARLET, Ingo Wolfgang. A 
eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 
13 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2018, p. 268). Em sentido semelhante, Jefferson Carús Guedes 
afirma que a igualdade teria uma função negativa, a qual implicaria limitações, e uma função positiva, a qual 
implicaria a necessidade de atuação positiva para minorar desigualdades (GUEDES, Jefferson Carús. 
Igualdade e desigualdade: introdução conceitual, normativa e histórica dos princípios. Ob. Cit., p. 222-226). 
Como se verifica, é relativamente usual a utilização do vocábulo função para designar os tipos de efeitos 
projetados por determinada norma ou conjunto de normas, de modo que é essa a acepção do vocábulo 
utilizada neste trabalho. 
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A preocupação com a ideia de igualdade no âmbito de situações negociais - 

materiais ou processuais – não é inédita ou recente. Ao contrário, como veremos a seguir, 

é recorrente a atenção da doutrina quanto a limitações negociais impostas pela ideia de 

igualdade. 

Em regra, contudo, o estudo da igualdade em situações negociais se volta para 

uma igualdade entre as partes, intra caso, ou seja, igualdade como mecanismo de 

equalização das eventuais disparidades entre celebrantes de um acordo a fim de que o 

mesmo resulte de um efetivo consenso livre e informado. 

Owen Fiss há muito chamou a atenção para os efeitos negativos do 

desequilíbrio de forças entre as partes no âmbito do acordo. Segundo o autor, as 

disparidades entre as partes poderiam influenciar o acordo de três maneiras: i) a parte mais 

fraca teria menos condições de prever o resultado da litigância, ficando, portanto, em 

desvantagem no processo de negociação; ii) a necessidade de reparação imediata poderia 

fazer com que o acordo fosse apenas uma forma de ter uma solução rápida, muito embora 

a reparação pudesse ser mais significativa se se pudesse aguardar o fim do litígio pelo 

processo; iii) a parte mais fraca poderia se sentir forçada a fazer acordo porque não teria 

meios para financiar a litigância.303 

Embora o objeto de análise do autor norte-americano tenha sido os acordos 

relativos ao direito material das partes, as críticas por ele tecidas parecem, ao menos em 

parte, aplicáveis aos negócios processuais. Mais importante do que as reflexões críticas, 

porém, é que a preocupação de Fiss com a desigualdade entre partes parece plenamente 

aplicável aos negócios processuais, revelando a importância do tema da igualdade nesse 

particular. 

É nessa dimensão que a doutrina,304 usualmente, reconhece a relevância do 

estudo da igualdade no âmbito de situações negociais, sejam elas materiais ou processuais, 

havendo inclusive autores que já reconhecem expressamente que a igualdade pode 

funcionar como ferramenta de auxílio a delimitar o espaço de normatividade possível para 

os negócios jurídicos processuais, funcionando inclusive como limite a certas avenças.305 

No entanto, a negociação processual envolvendo entes públicos se submete, 

ainda, a outra dimensão do princípio da igualdade. Com efeito, existe um dever de 

 
303 FISS, Owen. Against settlement. Yale Law Journal. Volume 93, nº 6, May 1984, p. 1.076. 
304 Nesse sentido, CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. Ob. Cit., p. 318-321; YARSHELL, 
Flávio Luiz. Convenção das partes em matéria processual: rumo a uma nova era?; Ob. Cit. p. 80-81. 
305 ABREU, Rafael Sirangelo de. Igualdade e os negócios jurídicos processuais. Ob. Cit., p. 327-328. 
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tratamento igualitário para com os administrados, ou seja, algo que vai além da relação 

entre as partes celebrantes de um determinado negócio processual, impactando de forma 

especial o Poder Público, e que exige a opção pela celebração de um negócio processual 

não seja discriminatória, limitando, portanto, a discricionariedade da decisão por celebrar 

ou não o acordo. Trata-se de uma dimensão de igualdade que incide sobre casos diferentes, 

exigindo decisões coerentes e harmônicas no que tange à negociação processual. 

Dessa forma, quando o Poder Público é parte em negócio jurídico processual 

a igualdade impacta, como fator limitativo, de duas formas absolutamente distintas. 

Em um primeiro plano, o princípio da igualdade como dever de tratamento 

igualitário dos administrados, limitará a manifestação de vontade do ente público na 

celebração ou não do negócio processual, quando esta gerar situação de desigualdade não 

justificada ou fundamentada. 

Em segundo plano, o princípio da igualdade como exigência de um equilíbrio 

entre litigantes ou potenciais litigantes, terá o condão de limitar a validade de 

determinados negócios processuais envolvendo o Poder Público, quando o desequilíbrio 

entre este e a contraparte for insuperável. 

No entanto, importância da igualdade no que se refere aos negócios 

processuais envolvendo o Poder Público não se restringe a sua atuação enquanto fator 

limitativo. Embora não se negue que, na pesquisa exploratória realizada para o presente 

estudo, foi diagnosticado que a doutrina especializada entende o princípio da igualdade 

como um fator de limitação ou restrição a celebração de convenções processuais,306 o fato 

é que o princípio da igualdade não pode ser reduzido apenas e tão somente a uma função 

limitativa ou negativa.  

Assim, busca-se explorar uma função autorizativa ou de estímulo que, como 

o próprio nome sugere, permitirá fundamentar a escolha do Poder Público pela celebração 

de negócios processuais que induzam a um processo mais igualitário e paritário, podendo 

mesmo estimular a celebração de tais acordos e convenções. 

 
306 O que, como já referido na parte introdutória deste trabalho é uma conclusão atingida tanto por autores 
que estudam os negócios processuais em geral (CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. Ob. 
Cit., p. 319; ABREU, Rafael Sirangelo. A igualdade e os negócios processuais. Ob. Cit., p. 327-328) quanto 
por aqueles que tratam especificamente da relação entre Poder Público e negócios processuais (SANTOS, 
Tatiana Simões. Negócios processuais envolvendo a Fazenda Pública. Ob. Cit., p. 682; BARREIROS, Lorena 
Miranda Santos. Convenções processuais e Poder Público. Ob. Cit., p. 319-338 
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O que se verifica, portanto, é que o princípio da igualdade, em suas múltiplas 

manifestações, possui inequívoca relevância para fins da análise da celebração de negócios 

processuais envolvendo o Poder Público. O que se pretende, nos tópicos seguintes, é 

demonstrar essa importância por meio da apresentação das funções desempenhadas pelo 

princípio, tal como acima proposto. 

 

4.2.  A igualdade entre particulares perante a Administração Pública enquanto limite 

à decisão do ente público pela celebração ou não celebração de negócios processuais. 

 

Como visto no primeiro capítulo deste trabalho, num Estado Democrático de 

Direito o Poder Público encontra-se vinculado e submetidos às leis e à Constituição. Por 

esse motivo, os entes administrativos, no direito brasileiro, estão subordinados, no que 

interessa ao presente trabalho, ao princípio da igualdade, pois expressamente positivado 

no texto constitucional. 

Isso significa, dentre outras coisas, que a Administração Pública deverá 

dispensar tratamento igualitário e, por consequência, não discriminatório, a todos os 

administrados. Assim, a tomada de decisões e a prática de atos pelo ente público deverá 

ser objetivamente orientada, imparcial, coerente e isonômica, tudo em razão do dever de 

observância dos princípios da igualdade e da impessoalidade.307 

Essa forma de atuação, como parece intuitivo, deverá orientar também a 

tomada de decisão pela celebração ou não de um negócio jurídico processual.  

Como já visto, o negócio jurídico processual é um ato processual em sentido 

amplo e, no âmbito da Administração Pública, sua prática deverá, em regra, ser precedida 

de uma decisão administrativa prévia tomada por um agente público.308-309  

 
307 Como visto no item 1.2.2, do capítulo 1, acima, o princípio da impessoalidade embora possua conteúdo 
distinto do princípio da igualdade, gera deveres à Administração Pública que são imprescindíveis para que 
seja possível dispensar tratamento igualitário aos administrados. 
308 BARREIROS, Lorena Miranda Santos. Convenções processuais e poder público. Ob. Cit., p. 301. 
Aparentemente no mesmo sentido, embora tratando exclusivamente da arbitragem– que para a maior parte 
da doutrina envolve um negócio jurídico processual – Bruno Lopes Megna afirma que a “opção pelo 
regimento processual mais adequado às características do caso concreto é uma decisão passível de análise 
técnica sobre sua adequação.” (MEGNA, Bruno Lopes. Arbitragem e Administração Pública: fundamentos 
teóricos e soluções práticas. Ob. Cit., p. 105). 
309 Em sentido contrário Thiago Benevenuto afirma que essa decisão administrativa prévia não seria da 
essência do negócio jurídico envolvendo o Poder Público. Segundo o autor, muitas vezes a decisão pela 
celebração do negócio seria tomada no exato momento em que a avença estivesse sendo alinhavada. Dessa 
forma, na visão do autor, a decisão administrativa relativa à celebração do negócio processual integraria a 
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De fato, a manifestação de vontade administrativa310 é instrumentalizada e 

estruturada em ato jurídico pré-negocial.311 Portanto, antes da celebração do negócio 

processual em si deverá existir, como regra, uma decisão administrativa pela celebração 

da avença,312 ou seja, um ato pré-negocial. 

Essa decisão, contudo, não é livre de amarras. De fato, como demonstrado 

acima, deverá ser orientada, dentre outros, pelo dever de tratamento igualitário, oriundo 

do princípio da igualdade, que exige, por exemplo, que as decisões tomadas pelo ente 

público, ainda quando numa seara inicialmente discricionária, sejam coerentes e 

harmônicas com decisões tomadas anteriormente para situações semelhantes, como forma 

exatamente de evitar tratamentos desiguais. 

É nesse sentido, portanto, que a igualdade enquanto dever de tratamento 

igualitário, incidindo sobre a atividade administrativa em sentido do amplo, desempenha 

um papel restritivo, isto é, de limitação da manifestação decisória, no âmbito da celebração 

dos negócios processuais pelo Poder Público. 

O que se acaba por evitar com esse papel limitativo da igualdade é que 

situações iguais sejam tratadas de forma distinta sem justificativa adequada pelo Poder 

Público,313 ou seja, que a Fazenda Pública delibere por celebrar negócio jurídico 

processual com A, ao passo que B, em situação similar, não tenha a mesma oportunidade. 

Um exemplo pode ilustrar melhor a questão. 

 

própria avença. (BENEVENUTO, Thiago de Freitas. As convenções processuais e a Fazenda Pública. Ob. 
Cit., p. 90-91). Entendemos, no entanto, que, em regra, deve, sim, haver uma decisão prévia até como forma 
de estruturar a manifestação de vontade administrativa. Entendemos que, na prática, pode haver situações em 
que esse ato decisório pela prática do negócio jurídico processual seja concomitante à celebração do negócio 
jurídico processual, como poderia ocorrer, por exemplo, com um negócio processual celebrado em audiência 
pelo advogado público. No entanto, isso não significar que não haja a possibilidade de cindir, ao menos do 
ponto de vista teórico, o ato decisório por celebrar o negócio processual do efetivo negócio processual. 
310 Sobre a manifestação de vontade das pessoas jurídicas de direito público Edmir Netto de Araújo afirma 
que “essa vontade exteriorizada pelo agente nada teria de psicológica, pois, em virtude de convenção legal 
se faz a imputação à pessoa coletiva da vontade expressa por seu agente, tratando-se de vontade normativa, 
para cuja declaração quase sempre é irrelevante a vontade individual (psicológica) concordante do agente” 
(ARAÚJO, Edmir Netto de. Do negócio jurídico administrativo. Ob. Cit., p. 64). 
311 MEGNA, Bruno Lopes. Arbitragem e Administração Pública: fundamentos teóricos e soluções práticas. 
Ob. Cit., 179-180. 
312 Bruno Lopes Megna expressamente afirma que “há uma cisão entre o ato administrativo lato sensu, que 
corresponderá à decisão administrativa de optar pela arbitragem e o negócio processual consistente na 
convenção arbitral” (MEGNA, Bruno Lopes. Arbitragem e Administração Pública: fundamentos teóricos e 
soluções práticas. Ob. Cit., p. 181). Embora Megna esteja tratando de negócio processual específico 
(convenção arbitral), o raciocínio é plenamente aplicável a todo e qualquer negócio jurídico processual. 
313 A justificativa adequada deve envolver ou a distinção fática das situações, o que afasta a aplicação do 
princípio da igualdade ou, então, a necessidade de superação do entendimento firmado no caso precedente. 
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Imagine-se que uma pessoa jurídica de direito privado tenha sido apenada no 

curso de um determinado processo, em que litigava contra o Poder Público, com multa 

por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC. Transitada em julgado a demanda, 

a Fazenda Pública inicia cumprimento de sentença para cobrar o valor da multa. O 

particular, então, diante de dificuldades financeiras, propõe a celebração de negócio 

processual para suspender os atos executivos e parcelar o valor da multa em 10 meses. O 

Poder Público celebra o negócio processual, sob o fundamento de que não haveria nenhum 

óbice jurídico ao mesmo à luz do art. 190, CPC.  

Imagine-se, agora, que meses depois outra pessoa jurídica passe por situação 

absolutamente análoga. Para fins do que aqui se pretende imagine que todas as 

circunstâncias fáticas são semelhantes, inclusive o valor da multa e o porte econômico da 

pessoa jurídica. Dessa vez, contudo, o Poder Público rejeita o negócio jurídico processual, 

alegando que não haveria autorização legal expressa para esse tipo de acordo. 

É esse tipo de disparidade de tratamento, sem fundamentação adequada e 

consistente,314 que a função limitativa da igualdade extraprocessual busca evitar. Isso 

porque, se um ente público decidiu por celebrar determinado negócio processual diante de 

determinadas circunstâncias fáticas, tal oportunidade deve ser estendida a todos os 

particulares que estejam em situação fática semelhante. 

Muitos autores já reconhecem esse papel limitador que o princípio da 

igualdade possui na manifestação administrativa negocial ou consensual do Poder Público, 

ou seja, o papel relativo à impossibilidade de decidir de forma distinta do quanto decidido 

anteriormente em situação análoga. 

Nessa esteira, Luciana Moessa de Souza, tratando de acordos de direito 

material, afirma que a isonomia configuraria importante limitação à resolução consensual 

de conflitos envolvendo o Poder Público, já que, segundo a autora, quando a administração 

celebra um acordo ela está estabelecendo um precedente, de modo que qualquer pessoa 

que estiver na mesma situação, poderia demandar do Poder Público a mesma solução, o 

que exigiria um juízo de universalização por parte do ente público da solução aventada no 

acordo.315 

 
314 Novamente, a justificativa adequada deve envolver ou a distinção fática das situações, o que afasta a 
aplicação do princípio da igualdade ou, então, a necessidade de superação do entendimento firmado no caso 
precedente 
315 SOUZA, Luciana Moessa de. Resolução consensual de conflitos coletivos envolvendo políticas públicas. 
1ª ed., Brasília, DF: Fundação Universidade de Brasília/FUB, 2014, p. 65. 
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Bruno Takahashi e Daniela Gabbay igualmente reconhecem a importância do 

princípio da igualdade na celebração de acordos por parte do ente público. Afirmam os 

autores que, se envolvendo o Poder Público em controvérsias repetitivas, eventual acordo 

firmado em um caso deveria, necessariamente ser reproduzido para os casos idênticos.316 

Eduardo Talamini, por sua vez, defende que, nos casos em que diversos 

particulares estejam numa mesma situação de conflito com a Administração Pública não 

seria possível que o ente selecionasse apenas alguns deles para composição e celebração 

de acordos. Afinal, se todos estão na mesma situação e com o mesmo grau de razão, 

caberia a oferta da mesma composição a todos.317 

No campo de análise específica dos negócios processuais, Tatiana Simões dos 

Santos também coloca a igualdade como um problema de ordem prática no campo das 

convenções envolvendo o Poder Público, na medida em que o referido princípio 

impossibilitaria situações anti-isonômicas decorrentes da aplicação de diferentes modelos 

de gestão processual a situações idênticas.318 

No mesmo sentido, Mirna Cianci e Bruno Megna afirmam que a incidência do 

princípio da impessoalidade exigiria um dever de isonomia na prática de negócio jurídico 

processual por parte do ente público, “estendendo-se ao particular a possibilidade de 

praticar tal ato nas mesmas circunstâncias.”319 

Como se verifica, parte relevante da doutrina enxerga o princípio da igualdade 

ou da isonomia como um mandamento de uniformidade da atuação do Poder Público no 

âmbito da celebração de acordos, sejam eles processuais ou materiais. Os autores citados 

defendem que o princípio da igualdade, ao exigir um tratamento igualitário dos 

administrados, limitaria a decisão do ente público em situação negocial análoga futura, o 

 
316 GABBAY, Daniela Monteiro; TAKAHASHI, Bruno. Desenho de sistemas e mecanismos consensuais de 
solução de conflitos na justiça federal. In GABBAY e TAKAHASHI (Org.). Desenho de sistemas e 
mecanismos consensuais de solução de conflitos na justiça federal. Brasília: Gazeta Jurídica, 2014, p. 21. 
Registram, acertadamente, que, sob esse viés, a isonomia não poderia ser tomada como um óbice 
intransponível à celebração de acordos, mas apenas como um elemento norteador, de modo a que se 
viabilizasse mecanismos que “imponham à Administração a apresentação de propostas semelhantes em 
situações semelhantes a que antes já foram objeto de acordo”. 
317TALAMINI, Eduardo. A (in)disponibilidade do interesse público: consequências processuais 
(composições em juízo, prerrogativas processuais, arbitragem e ação monitória). Ob. Cit., p. 6-7. 
318SANTOS, Tatiana Simões dos. Negócios jurídicos processuais envolvendo a Fazenda Pública. In: 
CABRAL, Antonio do Passo e NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord). Negócios Processuais. 3 ed. Salvador. 
JusPodium, 2017, p. 682. 
319 CIANCI, Mirna e MEGNA, Bruno Lopes. Fazenda Pública e negócios jurídicos processuais no novo CPC: 
pontos de partida para o estudo. Ob. Cit. p. 671. 
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que poderia exigir a extensão de um determinado acordo, processual ou material, firmado 

pelo ente público, para outros que se encontrassem em situação semelhante ou idêntica. 

É nesse sentido que se pode afirmar que a igualdade perante a Administração 

Pública desempenharia função limitativa ou restritiva à celebração de negócios 

processuais pelo Poder Público. Ou seja, deve de reconhecer que o ente público fica 

limitado no seu poder de livre e discricionária decisão pela celebração ou não de negócio 

processual. De fato, se tal decisão seria, em princípio discricionária, ela passa a ser, em 

alguma medida, limitada pelo princípio da igualdade. 

Essa função limitativa da igualdade no âmbito da celebração de negócios 

processuais, vale pontuar, é peculiar e específica da atuação do Poder Público. 

Com efeito, salvo se legalmente obrigado, um particular não terá o mesmo 

dever de tratamento isonômico no que tange à celebração de acordos processuais. Afinal, 

em princípio, nada impede que uma empresa privada decida por celebrar um acordo 

processual numa situação concreta com um determinado parceiro comercial e, em um 

outro contrato, que, embora possua circunstâncias fáticas idênticas, é celebrado com outro 

parceiro comercial, que não desfruta da mesma confiança, entenda por bem não firmar a 

mesma avença. Em suma, os particulares, como regra geral, não possuem um dever se 

coerência entre decisões proferidas ao longo do tempo em relação a distintos 

contratantes.320 

O Poder Público, por outro lado, como está jungido aos princípios da 

igualdade e da impessoalidade, não poderia adotar esse tipo de conduta. Vale dizer, a 

Administração Pública não pode pautar sua atuação em preferências pessoais do 

administrador ou em elementos subjetivos e não parametrizados do administrado.  

Assim, uma vez viabilizada a celebração de um acordo com um particular, a 

Administração Pública não pode agir de forma distinta, negando a possibilidade de firmar 

o mesmo acordo, em situação análoga posterior. Pelo contrário, a rigor, deverá viabilizar 

a celebração do mesmo acordo para todos aqueles que se encontrem em situação idêntica, 

ressalvadas situações excepcionais devidamente motivadas e fundamentadas. Essa 

conclusão decorre dessa função limitativa do princípio da igualdade enquanto dever de 

tratamento igualitário devido pelo Poder Público aos administrados. 

 
320 Embora lhe seja vedado, assim como o é ao Poder Público, adotar comportamentos contraditórios sempre 
que se tenha despertado uma confiança legítima na parte contrária. Neste sentido, Cf. SCHREIBER, 
Anderson. A proibição do comportamento contraditório: tutela da confiança e venire contra factum proprium. 
2 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. 
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Repita-se: a limitação oriunda do princípio da igualdade, conforme defendido 

neste trabalho, diz respeito à livre e discricionária decisão do ente público pela celebração 

ou não de um negócio jurídico processual. 

Portanto, em razão da incidência do princípio da igualdade, o Poder Público 

não poderá, ao menos não sem que haja um discrímen que justifique decidir por não 

celebrar um negócio processual em determinado caso, se em caso anterior análogo tiver 

havido decisão pela celebração do acordo. Da mesma forma, se em caso anterior tiver sido 

tomada decisão no sentido de não celebrar um dado negócio processual, em situação 

análoga posterior o Poder Público não poderá decidir pela celebração do negócio 

processual. Afinal, tais comportamentos iriam de encontro à ideia de igualdade, enquanto 

dever de tratamento igualitário e afrontariam sua eficácia limitativa, dando a ideia de uma 

administração pública que decide de forma aleatória ou enviesada. 

Nesse ponto, para melhor concretizar e densificar a argumentação em favor da 

existência dessa função limitativa do princípio da igualdade na decisão administrativa pela 

celebração ou não de um negócio processual, importante apresentar a teoria dos 

precedentes administrativos. 

 

4.2.1. A doutrina dos precedentes administrativos como concretização da função 

limitativa da igualdade na celebração de negócios processuais pelo Poder Público. 

 

Como exposto no item 4.2, acima, defende-se que a função limitativa da 

igualdade como dever de tratamento igualitária se consubstanciaria em uma limitação na 

margem de discricionariedade existente na decisão do ente público por celebrar ou não um 

negócio jurídico processual. 

Essa ideia pode ser densificada ou concretizada por meio de instrumento de 

tutela concreta da igualdade entre os administrados na sua relação com o Poder Público: a 

doutrina do precedente administrativo. 

O precedente administrativo se insere na teoria mais ampla das autolimitações 

ou autovinculações administrativas, segundo a qual seria vedado à Administração Pública, 

de um modo geral, a adoção de posturas ou entendimentos contraditórios ou desconformes 
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aos atos praticados anteriormente, quando diante da presença dos mesmos elementos 

fáticos.321 

Em suma, a teoria das autolimitações ou autovinculações administrativas 

reúne um conjunto de instrumentos complementares que buscam assegurar, dentre outros 

valores, a coerência e a igualdade no tratamento conferido pelo Poder Público ao 

administrado.322 Por meio da ideia de autovinculação, portanto, reduz-se o campo de 

discricionariedade decisória do administrador, evitando-se abusos decorrentes de um 

decisionismo excessivamente casuísta.323 Trata-se, portanto, de evidente concretização da 

ideia de tratamento igualitário dos administrados. 

É nesse contexto que se insere a teoria do precedente administrativo, ou seja, 

a teoria do precedente administrativo é uma ramificação ou uma subteoria decorrente da 

ideia de autolimitações ou autovinculações administrativas.  

Segundo Luis Mª Diez-Picazo precedente administrativo é aquela atuação 

passada da Administração Pública que, de algum modo, condiciona suas atuações 

presentes, exigindo decisões/atos semelhantes para casos similares.324 De modo mais 

específico, o precedente é a norma generalizável que se extrai por indução de uma decisão 

da Administração Pública e que vincula a atuação do ente nas situações posteriores em 

que presentes os mesmos pressupostos fáticos.325 

Trata-se, portanto, de um instrumento de concreção do princípio da igualdade 

que atua restringindo a margem de discricionariedade decisória do administrador326 

 
321 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Teoria das autolimitações administrativas: atos próprios, confiança 
legítima e contradição entre órgãos administrativos. Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico 
(REDAE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 14, maio/junho/julho, 2008, p. 1. Disponível 
em: http://www.direitodoestado.com.br/redae.asp. Acesso em 15/06/2020. 
322 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Teoria das autolimitações administrativas: atos próprios, confiança 
legítima e contradição entre órgãos administrativos. Ob. Cit. p. 2. 
323 MODESTO, Paulo. Autovinculação da administração pública. Revista Eletrônica de Direito do Estado, 
Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 24, outubro/novembro/dezembro, 2010, p. 6. Disponível 
em: http://www.direitodoestado.com.br/revista. Acesso em 15/06/2020. No mesmo sentido: OLIVEIRA, 
Rafael, Carvalho Rezende. Precedentes no direito administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 106. 
324 DIEZ-PICAZO. Luis Mª. La doctrina del precedente administrativo. Revista de administración pública, 
nº 98, mai-ago, 1982, p. 7. Essa definição, diga-se, está de acordo com a conceituação ampla de precedente 
dada por Neil Duxbury, para quem: “A precedent is a past event – in law the event is nearly always a decision 
– which serves as a guide for presente action.” (DUXBURY, Neil. The nature and authority of precedente. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2008, p. 1). 
325 CARVALHO, Gustavo Marinho de. Precedentes administrativos no direito brasileiro. Editora Contra 
Corrente, 2015, p. 121. 
326 DÍAZ, José Ortiz. El precedente administrativo. Revista de administación pública, nº 24, set-dez, 1957, p. 
95. 
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quando, em situação anterior, que envolva as mesmas circunstâncias, tiver sido firmado 

padrão decisório num determinado sentido.  

Vale dizer, a igualdade, concretizada por meio da teoria do precedente, impõe 

que o mesmo tratamento seja dispensado pela Administração Pública quando ela se 

deparar com situações jurídicas que tenham como pressupostos as mesmas circunstâncias 

de fato e de direito.327 

A ideia de uma teoria do precedente administrativo, vale registrar, ainda é 

pouco explorada pela doutrina brasileira,328 no entanto aqueles autores que, inspirados 

sobretudo pela doutrina espanhola, tratam do tema, em âmbito nacional, reconhecem sua 

ampla aplicabilidade ao nosso sistema jurídico.329 Isso porque, o principal fundamento da 

doutrina dos precedentes administrativos é o princípio da igualdade, o qual, como já visto, 

está expressamente positivado na CF/88 e é diretamente aplicável à atuação administrativa 

do Poder Público.330  

Portanto, parece fora de dúvidas a possibilidade, em tese, de se falar no 

precedente administrativo como forma de autovinculação da Administração Pública 

brasileira, com esteio na ideia de igualdade. 

O ponto fulcral, segundo nos parece, estará, não em saber se a teoria, em 

abstrato, se aplica ao direito brasileiro, mas em saber quais são os seus critérios ou 

parâmetros de aplicabilidade e se ela é compatível com o ato decisório relativo à 

celebração de um negócio processual.  

 
327 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Teoria das autolimitações administrativas: atos próprios, confiança 
legítima e contradição entre órgãos administrativos. Ob. Cit. p. 3. 
328 É a constatação de HACHEM, Daniel Wunder. Vinculação da administração pública aos precedentes 
administrativos e judiciais: mecanismo de tutela igualitária dos direitos sociais. Revista de Direito 
Administrativo e Constitucional, ano 15, n. 59, jan/mar, 2015. São Paulo: Editora Fórum, p. 70. O autor, 
contudo, traz, em seu texto, amplo rol de autores de origem ibero-americana tratando do tema, o que revelaria 
uma maior atenção dedicada à temática por países de língua espanhola. Alguns desses autores são citados no 
presente trabalho. 
329 Nesse sentido: HACHEM, Daniel Wunder. Vinculação da administração pública aos precedentes 
administrativos e judiciais: mecanismo de tutela igualitária dos direitos sociais. Ob. Cit., p. 71; BARROS, 
Marco Antonio Loschiavo Leme de. Processo, precedentes e as novas formas de justificação da 
Administração Pública brasileira. Revista Digital De Direito Administrativo, 3(1), p. 138-141. Disponível 
em https://www.revistas.usp.br/rdda. Acesso em 24.06.2020; CARVALHO, Gustavo Marinho de. 
Precedentes administrativos no direito brasileiro. Ob. Cit., p. 121 e ss; ARAGÃO, Alexandre Santos de. 
Teoria das autolimitações administrativas: atos próprios, confiança legítima e contradição entre órgãos 
administrativos. Ob. Cit. passim; OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Precedentes no direito 
administrativo. Ob. Cit., p. 95-161. 
330 Os outros fundamentos que, segundo a doutrina, também dão amparo à teoria do precedente administrativo 
são os princípios da segurança jurídica (sobretudo na sua vertente de proteção à confiança legítima do 
administrado) e da boa-fé, os quais também encontram guarida na CF/88 e na legislação pátria. Isso apenas 
confirma a aplicabilidade da teoria dos precedentes administrativos no direito brasileiro. Aqui, todavia, 
focamos no princípio da igualdade enquanto fundamento principal até em virtude do escopo do trabalho. 
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Quanto ao primeiro ponto, isto é, quanto aos critérios e parâmetros de 

aplicabilidade, a doutrina trabalha com alguns requisitos cujo preenchimento seria 

necessário para que o precedente tenha o condão de representar uma autovinculação do 

ente público. 

Em primeiro lugar, seria necessário que se verificasse identidade subjetiva no 

que respeita à Administração Pública.331 Vale dizer, seria preciso que a atuação 

constitutiva do precedente e o ato posterior, que supostamente o desrespeita, sejam 

oriundos da mesma Administração Pública, ou seja, da mesma pessoa jurídica 

administrativa.332 Nessa esteira, Diez-Picazo afirma ser claro, por exemplo, “que não 

poderá se alegar como precedente frente a um Município a atuação de outro Município”.333 

Tal constatação, como parece intuitivo, pode ser estendida para afirmar que não se poderá 

alegar a atuação de qualquer ente federativo (União, estados ou municípios) como 

precedente frente a qualquer ente distinto. É necessário, portanto, que as condutas 

administrativas emanem da mesma pessoa jurídica de direito público. 

Exige-se, ainda, como segundo requisito, a identidade objetiva entre as 

situações objeto de análise, vale dizer, exige-se que os pressupostos de fato que ensejaram 

a emissão do ato tido como precedente sejam similares/semelhantes àqueles que envolvem 

o ato posterior. É o que José Ortiz Diaz chama de “equivalência das circunstâncias de fatos 

relevantes e determinativos”.334 Deve haver, portanto, uma similitude entre as 

circunstâncias que deram lugar a ambas as atuações,335 afinal caso não haja essa similitude 

seria possível, inclusive, se falar em distinção (distinguishing) para fins de afastamento do 

precedente. 

Um terceiro requisito aventado pela doutrina diz respeito à legalidade do 

precedente. Com efeito, o precedente não pode ser um mecanismo para vincular a 

Administração a erros ou ilegalidades. Nesse sentido seria possível enxergar a sua 

 
331 Não se exige, por outro lado, identidade subjetiva do administrado para aplicação da teoria do precedente 
administrativo. Muito pelo contrário, segundo Ortiz Diaz “La ausência de ésta, respecto al administrado, 
constituye, a nuestro juicio, rasgo característico del precedente.” (DÍAZ, José Ortiz. El precedente 
administrativo. Ob. Cit., p. 99). 
332 Rafael Oliveira, por outro lado, entende que o precedente não terá força vinculante para órgãos distintos 
que tenham mesma estatura hierárquica, ainda que sejam da mesma pessoa jurídica administrativa. Assim, 
segundo o autor: “A decisão de um Ministério, por exemplo, não vincula formalmente outro Ministério, mas 
não se pode desconsiderar o seu efeito persuasivo, devendo o último Ministério motivar, de forma adequada, 
as razões por não seguir o precedente em caso semelhante.” (OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. 
Precedentes no direito administrativo. Ob. Cit., p. 117). 
333 DIEZ-PICAZO. Luis Mª. La doctrina del precedente administrativo. Ob. Cit., p. 19. (tradução livre) 
334 DÍAZ, José Ortiz. El precedente administrativo. Ob. Cit., p. 99. (tradução livre) 
335 DIEZ-PICAZO. Luis Mª. La doctrina del precedente administrativo. Ob. Cit., p. 21. 
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ilegalidade como um requisito negativo de aplicação da teoria336 ou, sob outro ângulo de 

análise, pode se afirmar que a legalidade do precedente ou, mais amplamente, a 

compatibilidade deste com a ordem jurídica, seria um critério necessário para sua 

vinculatividade.337 

É importante destacar que a ideia de ilegalidade do precedente aqui deve ser 

vista de forma ampla como incompatibilidade com o ordenamento jurídico como um todo. 

Assim, se um precedente administrativo for desconforme a um princípio constitucional 

como, por exemplo, o princípio da eficiência, por eventualmente gerar uma atuação 

processual ineficiente, por exemplo, poderá ser considerado ilegal em sentido amplo, não 

podendo ser invocado para se exigir tratamento igualitário em situação posterior que 

possua as mesmas circunstâncias fáticas. 

Assim, não caberia alegar a vinculatividade do precedente para a 

Administração quando este for contrário ao ordenamento jurídico. Essa seria uma 

hipótese, portanto, em que o princípio da igualdade, enquanto dever de tratamento 

igualitário, não limitaria a decisão discricionária do administrador público, exatamente 

porque o precedente teria se formado em desconformidade com a lei.  

Outro requisito usualmente citado pela doutrina é que as normas jurídicas que 

deram esteio ao precedente ainda estejam válidas e eficazes. Nesse sentido, deixaria de 

vincular o precedente que, embora tenha nascido compatível com a ordem jurídica, não 

encontrasse mais suporte legal, seja porque as normas que lhe deram origem foram 

revogadas, seja porque foram declaradas inconstitucionais.338 

 
336 DIEZ-PICAZO. Luis Mª. La doctrina del precedente administrativo. Ob. Cit., p. 25-26. José Ortiz Diaz e 
Luis Mª. Diez-Picazo entendem, ainda, que outro requisito negativo da teoria do precedente administrativo 
seria o interesse público. Nesse sentido, a Administração não deveria seguir o precedente administrativo 
contrário ao interesse público. Isso porque, segundo os autores o princípio da igualdade se subordinaria à 
ideia de supremacia do interesse público no direito administrativo, de modo que não se teria como seguir 
precedente contrário ao interesse público (Cf., DIEZ-PICAZO. Luis Mª. La doctrina del precedente 
administrativo. Ob. Cit., p. 25-24; DÍAZ, José Ortiz. El precedente administrativo, Ob. Cit., p. 100). Não 
concordamos e não adotamos a ideia de interesse público como requisito negativo de aplicação da teoria do 
precedente. Em primeiro lugar, porque na quadra atual a doutrina mais abalizada reconhece uma grande 
dificuldade na conceituação em abstrato do que seja interesse público e, em segundo lugar, porque inexiste 
primazia, apriorística, do conceito de interesse público (qualquer que seja sua definição) sobre o princípio da 
igualdade no direito brasileiro, o que não permite apontar, em abstrato, a ideia de interesse público para 
afastar a vinculatividade oriunda da teoria do precedente.  
337 CARVALHO, Gustavo Marinho de. Precedentes administrativos no direito brasileiro. Ob. Cit., p. 154-
156. No mesmo sentido, defendendo que não se pode estender para casos idênticos as decisões ilegais, Cf. 
MODESTO, Paulo. Autovinculação da administração pública. Ob. Cit., p. 4. 
338 CARVALHO, Gustavo Marinho de. Precedentes administrativos no direito brasileiro. Ob. Cit., p. 154. No 
mesmo sentido HACHEM, Daniel Wunder. Vinculação da administração pública aos precedentes 
administrativos e judiciais: mecanismo de tutela igualitária dos direitos sociais. Ob. Cit., p. 71 
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Um último requisito que não costuma ser aventado, mas que nos parece 

fundamental para que se possa falar em autovinculação decorrente da teoria do precedente 

administrativo é que o precedente tenha decorrido de um ato espontâneo e voluntário da 

Administração Pública. Assim, caso o ente público pratique determinado ato ou tome 

determinada decisão de maneira forçada, como por imposição judicial, por exemplo, não 

poderá, outro administrado em situação análoga, recorrer à doutrina dos precedentes 

administrativos, como concretização da igualdade para pretender a extensão daquele 

ato.339 Mesmo porque, nesse caso, ter-se-ia heterovinculação da Administração Pública e 

não autovinculação, como preconizado pela teoria em análise. 

Dessa forma, constata-se que o precedente administrativo seria uma 

manifestação de autovinculação do Poder Público caso verificados os seguintes requisitos: 

i) identidade subjetiva da Administração Pública; ii) a identidade objetiva quanto as 

circunstâncias fáticas que envolvem os casos; iii) a legalidade do precedente; iv) a 

permanência validade e eficácia do direito que lhe deu esteio; v) voluntariedade e 

espontaneidade do ato decisório tido como precedente. 

Portanto, analisado o primeiro ponto sobre a doutrina dos precedentes 

administrativos, qual seja, os requisitos para sua aplicação em concreto, resta tratar do 

segundo ponto relevante: sua compatibilidade com o ato decisório relativo à celebração 

de um negócio processual.  

 

4.2.2. Precedente administrativo e decisão administrativa pré-negocial 

 

Vistos os critérios para aplicação da teoria do precedente administrativo, 

necessário ponderar como a ideia de precedente administrativo poderia configurar uma 

concretização da função limitativa da igualdade na celebração dos negócios processuais, 

em concreto. É preciso, portanto, averiguar se essa autovinculação se aplicaria à decisão 

do agente público de celebrar ou não uma convenção processual. 

 
339 Daniel Hachem defende que quando o Poder Público for forçado por decisão judicial a dar tutela de direito 
social a determinado indivíduo, deverá estender essa mesma tutela a todos os indivíduos que estejam na 
mesma situação, ainda que estes não possuam decisão judicial em seu favor. O fundamento, contudo, não é 
a doutrina do precedente administrativo, mas o suposto dever de implementação igualitária dos direitos 
sociais decorrente de precedentes judiciais. Cf. HACHEM, Daniel Wunder. Vinculação da administração 
pública aos precedentes administrativos e judiciais: mecanismo de tutela igualitária dos direitos sociais. Ob. 
Cit., p. 74 e ss. 
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Em primeiro lugar, necessário pontuar que a decisão de celebrar ou não um 

acordo processual é uma decisão, em princípio, discricionária do agente público.340 Com 

efeito, a celebração de um negócio processual no âmbito do Poder Público não é uma 

necessidade prática, isto é, o funcionamento da máquina pública ou mesmo a resolução de 

litígios envolvendo o Poder Público não depende necessariamente de que o ente celebre 

negócios processuais.341 Tampouco a lei exige qualquer negociação processual ao ente 

público.  

Portanto, parece claro que se trata de decisão que, no geral, estará subordinada 

a avaliação de conveniência e oportunidade do agente público competente. 

Nessa esteira, se o Poder Público resolve celebrar negócio processual, em 

princípio, é porque enxerga neste instituto, a partir de uma lógica custo-benefício, 

vantagens comparativas em relação a um processo totalmente padronizado nos termos do 

CPC. É neste sentido que a opção pela celebração de um negócio processual se insere, ao 

menos inicialmente, num campo de discricionariedade do agente competente. 

Constata-se, assim, que o negócio processual envolvendo a Fazenda Pública é 

antecedido por ato decisório de agente público que, analisando vantagens e desvantagens, 

conclui pela celebração ou não da avença. Ou seja, há um ato decisório pré-negocial. 

Esse ato decisório pode fazer surgir para o ente público precedente 

administrativo capaz de vinculá-lo a tomar a mesma decisão, por celebrar ou não o negócio 

jurídico, em situação posterior que possua circunstâncias fáticas similares/análogas,342 

desde que preenchidos os requisitos acima elencados. 

Diez-Picazo reconhece que, embora a teoria dos precedentes administrativos 

não tenha sido concebida originalmente para regrar a prática de atos bilaterais do Poder 

Público, como os negócios jurídicos, os atos unilaterais ligados ao contrato ou ao acordo, 

como, por exemplo, a decisão de contratar, estariam, sim, submetidos àquela teoria.343  

 
340 Bruno Lopes Megna chega à mesma conclusão acerca do negócio arbitral, espécie de negócio jurídico 
processual por meio do qual as partes excluem determinados litígios da apreciação judicial, submetendo-se a 
um juízo arbitral. (MEGNA, Bruno Lopes. Arbitragem e Administração Pública: fundamentos teóricos e 
soluções práticas. Ob. Cit., p. 184). 
341 É diferente do que se passa, por exemplo, com a celebração de um contrato administrativo de direito 
material, uma vez que a funcionamento da máquina pública depende de que o ente firme avenças contratuais 
para que tenha determinados serviços e bens essenciais. 
342 BARREIROS, Lorena Miranda Santos. Convenções processuais e poder público. Ob. Cit., p. 332. 
343 DIEZ-PICAZO. Luis Mª. La doctrina del precedente administrativo. Ob. Cit., p. 32. 
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Não poderia ser diferente. Se a possibilidade de firmar negócio jurídico 

processual estivesse sujeita à total discricionariedade do Poder Público restaria aberta a 

possibilidade para a ocorrência de situações anti-isonômicas.  

Fica claro, assim, que a decisão do agente competente por celebrar ou não 

negócio processual é ato decisório pré-negocial344 que se sujeita à teoria do precedente 

administrativo, desde que preenchidos os requisitos para sua vinculatividade.  

Um exemplo merece ser trazido para ilustrar a questão:345 imagine-se que 

determinado servidor público se sagra vencedor em demanda na qual se discute benefício 

remuneratório que não fora pago pela Administração Pública. Antes do início da fase 

executiva, as partes celebram negócio jurídico processual atípico por meio do qual o Poder 

Público se compromete a apresentar os cálculos iniciais do débito a ser cobrado pelo 

servidor, bem como os documentos que serviram de base para a realização dos cálculos, e 

o servidor, por sua vez, assume o ônus de impugná-los, caso deles discorde ou, então, 

prosseguir com a execução, caso com eles concorde. 

A celebração desse negócio processual é resultado de uma decisão 

administrativa tomada pelo agente público competente. Caso preenchidos os requisitos, 

essa decisão poderá configurar um precedente administrativo. Nessa hipótese, se, 

posteriormente, outro servidor, em processo tratando do mesmo benefício remuneratório 

e com resultado idêntico, buscar a celebração do referido negócio processual, não poderá 

o Poder Público se negar a pactuar a referida avença, a menos que haja robusta 

fundamentação no sentido de se apontar um discrímen que justifique o ato. Isso porque, a 

discricionariedade da decisão pré-negocial ficou limitada pela igualdade, nesta hipótese, 

concretizada na teoria do precedente administrativo. 

Portanto, uma vez que se decida negociar o processo em determinada situação, 

a Administração Pública, por concretização do princípio da igualdade enquanto dever de 

tratamento igualitário entre os administrados, deverá decidir da mesma forma em situação 

futura, quando presentes as mesmas circunstâncias fáticas, salvo hipóteses excepcionais 

devidamente fundamentadas e motivadas. 

 

 
344 Ainda que a iniciativa da negociação processual parta do particular, deverá haver um ato administrativo 
pré-negocial porque, diante da proposta de celebração de negócio jurídico processual, deverá o agente 
competente decidir, à luz dos custos e benefícios daquela avença, se aceita ou não pactuá-lo. 
345 O exemplo, com adaptações é de BARREIROS, Lorena Miranda Santos. Convenções processuais e Poder 
Público. Ob. Cit., p. 332-333. 
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4.2.3. Possíveis questionamentos relativos à doutrina dos precedentes administrativos 

como concretização da função limitativa da igualdade  

 

Defende-se, como se viu, que a teoria do precedente administrativo seria uma 

forma concretizar a função limitativa da igualdade na decisão administrativa pela 

celebração de um negócio jurídico processual. É possível, contudo, que a utilização dessa 

teoria gere algumas perplexidades e questionamentos que devem ser endereçados, a fim 

de validar sua utilização em concreto. 

Um primeiro questionamento que se poderia realizar diz respeito ao possível 

engessamento da atuação do ente público. Isso porque, se cada decisão pela celebração ou 

não de um negócio processual pudesse gerar uma autovinculação, a atuação negocial 

pública no âmbito do processo poderia ficar demasiadamente amarrada e impossibilitada 

de evoluir. 

Evidente, no entanto, que a Administração Pública não está impedida de 

modificar seu comportamento ou padrão decisório para o futuro, respeitados os limites 

legais.346 Assim, o precedente administrativo não pode ser enxergado como um 

mecanismo de engessamento ou petrificação do modo de atuação da Administração 

Pública, o que resultaria na impossibilidade de evolução e de aperfeiçoamento do padrão 

decisório administrativo, mas apenas num instrumento de respeito da igualdade entre os 

administrados.  

Revela-se, portanto, plenamente possível que haja superação de entendimento 

quanto à possibilidade ou não de celebração de negócio processual em determinado caso, 

desde que devidamente fundamentada347 e desde que sejam respeitadas as situações 

jurídicas já alcançadas por particulares que atuaram de boa-fé, em nome do princípio da 

segurança jurídica em sua vertente da tutela da legítima expectativa. 

 
346 MODESTO, Paulo. Autovinculação da administração pública. Ob. Cit., p. 4. Nesse mesmo sentido, Rafael 
Oliveira afirma que: “Deve ser garantida, portanto, alguma margem de liberdade às inovações 
administrativas, com a flexibilização ou a superação dos precedentes por meio de decisões motivadas e, em 
regra, sem prejudicar os demais administrados que sofreram os efeitos dos referidos precedentes.” 
(OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Precedentes no direito administrativo. Ob. Cit., p. 131). 
347 A fundamentação, para fins de alteração do entendimento conforme aventado, dependeria do caso 
concreto, mas em todo caso deverá demonstrar a incompatibilidade originária ou superveniente do precedente 
com o ordenamento jurídico. Como exemplo, poder-se-ia imaginar a fundamentação na linha de que o 
negócio jurídico entabulado anteriormente não teria atingido os fins de efetividade processual imaginados 
quando da decisão por celebrá-lo. Poder-se-ia pensar ainda numa fundamentação no sentido de que os custos 
daquele negócio jurídico processual superaram os benefícios por ele trazidos, devendo, portanto, superar o 
precedente que indicaria no sentido da sua celebração. 
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Rafael Oliveira afirma que a superação do precedente administrativo poderia 

ocorrer em duas principais hipóteses: i) quando a decisão que gerou o precedente fosse 

considerada ilegal; ii) quando o interesse público, devidamente motivado, justificasse a 

alteração do entendimento administrativo.348 Entende-se possível, para evitar o 

controverso conceito de interesse público,349 afirmar que a superação do precedente será 

possível sempre que se verificar sua incompatibilidade, originária ou superveniente, com 

o ordenamento jurídico. 

Em outras palavras, é viável que, assim como ocorre com o precedente 

judicial, o precedente administrativo seja superado. O que se exige, nesse caso, além do 

respeito à legítima expectativa dos administrados, é um especial ônus argumentativo do 

Poder Público, isto é, que a eventual superação seja devidamente justificada e 

fundamentada na existência de uma incompatibilidade originária ou superveniente com o 

ordenamento jurídico, de modo a permitir a constatação de que não houve simples 

capricho ou discriminação do administrador350  

Dessa forma, por exemplo, nada impede que o Poder Público decida por 

celebrar, em um dado caso concreto, negócio processual relativo a matéria probatória, 

como, por exemplo, uma escolha convencional do perito, mas em processos análogos 

futuros decida não mais fazê-lo, por ter verificado que o referido negócio não atingiu 

objetivos de efetividade processual inicialmente imaginados, ou seja, revelou-se 

incompatível com o ordenamento jurídico por desrespeitar a ideia de efetividade 

processual. Haverá nesse caso, contudo, um ônus argumentativo do Poder Público de 

demonstrar que a mudança de orientação é amparada pelo ordenamento jurídico e não 

significa simples tratamento discriminatório para situações análogas, o que, a toda 

evidência, representaria afronta a essa função limitativa ou restritiva da igualdade. 

Outro questionamento que poderia advir da aplicação da teoria dos 

precedentes administrativos à celebração de negócios processuais diria respeito à redução 

da base consensual do negócio jurídico. Afinal, se a administração se vincula à decisão de 

celebrar um negócio jurídico aquela avença deixaria de ser oriunda da livre manifestação 

de vontade e, consequentemente, deixaria de ser voluntária, mas imposta. Haveria, 

portanto, uma restrição excessiva da autonomia negocial da Administração. 

 
348 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Precedentes no direito administrativo. Ob. Cit., p. 133. 
349 Do qual tratamos no item 3.4.3, do capítulo 3, acima. 
350 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Precedentes no direito administrativo. Ob. Cit., p. 134. 
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De fato, não se pode negar que a aplicação da teoria dos precedentes à 

celebração dos negócios jurídicos implica restrição da autonomia negocial. Afinal, ela 

ensejará uma autovinculação do ente público quanto à decisão, que em princípio seria 

discricionária, pela celebração ou não da avença processual. No entanto, é bem de ver que 

a iniciativa negocial do ente público, assim como toda a atuação da Administração, é e 

deve ser parametrizada pelos princípios, inclusive pelo princípio da igualdade. Não há aí 

qualquer novidade. A discricionariedade não pode ser entendida como um espaço livre de 

quaisquer amarras jurídicas.  

Além disso, não se trata propriamente de impor que o Poder Público celebre 

negócio jurídico processual em virtude de uma decisão tomada anteriormente, retirando-

lhe por completo a autonomia negocial na avença processual posterior. Trata-se, isto sim, 

de estender aos administrados que se encontrem em situação idêntica a manifestação da 

vontade negocial anterior. Tem-se, portanto, apenas o reconhecimento que a própria 

Administração se autovinculou no caso anterior. 

Ademais, como visto anteriormente, existem mecanismos para se superar o 

precedente administrativo, de forma devidamente fundamentada, de modo que a liberdade 

negocial da Administração não fica absolutamente tolhida, mas apenas limitada pela 

igualdade. 

Um terceiro questionamento, e talvez um dos mais relevantes, diz respeito à 

identificação do precedente administrativo. Vale dizer, em meio a tantas decisões 

administrativas proferidas todos os dias, como o administrado poderá identificar um 

precedente administrativo que potencialmente o beneficie, sobretudo no que tange a atos 

pré-negociais envolvendo negócios processuais?  

A questão realmente é da mais alta relevância e se relaciona com a dificuldade 

de provar a existência de um precedente em âmbito administrativo. 

Diferente do que ocorre em âmbito judicial, no qual, ainda assim, muitas vezes 

há controvérsias na identificação de um precedente vinculante, inexistem, de um modo 

geral, repositórios de precedentes administrativos.351 De fato, se a doutrina do precedente 

administrativo ainda é incipiente no Brasil, a prática é ainda mais tímida. Não é usual que 

 
351 SASTRE, Silvia Díez. El precedente administrativo: concepto y efectos jurídicos. In: VALIM, Rafael; 
OLIVEIRA; José Roberto Pimenta; DAL POZZO, Augusto Neves (Coord). Tratado sobre o princípio da 
segurança jurídica no direito administrativo. Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 271. 
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os entes públicos deem publicidade a precedentes administrativos e tampouco que os 

sigam de forma rigorosa.  

Esse é, sem dúvida, um relevante problema prático da aplicação, no Brasil, da 

teoria dos precedentes administrativos, pois da forma como o Poder Público costuma 

decidir – de forma difusa e desorganizada – é muito difícil que os particulares consigam 

identificar e invocar um precedente administrativo para exigir um tratamento igualitário 

em situação presente ou futura. 

Essa, aliás, parece ter sido uma das preocupações do art. 30 da LINDB, com a 

redação que lhe foi dada pela Lei Federal 13.655/2018.352 O referido dispositivo exige do 

Poder Público instrumentos que incrementem a segurança jurídica dos administrados no 

que diz respeito à aplicação das normas jurídicas. Uma das formas aventadas pelo 

dispositivo legal é exatamente a publicização da interpretação das normas por meio de 

regulamentos, súmulas e respostas a consultas.  

A doutrina já vem extraindo do referido dispositivo o dever de a 

Administração criar uma cultura de precedentes administrativos, ou seja, de se criar um 

esforço no sentido de publicizar e organizar os precedentes administrativos do Poder 

Público permitindo que o administrado possa invocá-los no momento que entender 

adequado.353 É por isso que Egon Bockman Moreira e Paula Pessoa Pereira afirmam que 

os precedentes devem ser divulgados de forma compreensível e acessível, sem o que as 

decisões não serão conhecidas e não poderão ser aplicadas de modo isonômico a casos 

subsequentes.354 

Como potencial solução, Lorena Barreiros defende que o gerenciamento dos 

precedentes relativos às decisões pela celebração ou não de negócios jurídicos processuais 

 
352 Art. 30.  As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, 
inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas 
Parágrafo único.  Os instrumentos previstos no caput deste artigo terão caráter vinculante em relação ao órgão 
ou entidade a que se destinam, até ulterior revisão.    
353 Egon Bockman Moreira e Paula Pessoa Pereira afirmam, nessa esteira, que “Essa determinação legal 
possui dois desdobramentos: por um lado, os órgãos e entidades que decidam casos de Direito Público 
precisam desenvolver os melhores esforços para criar e consolidar os próprios precedentes. Tanto a 
Administração Pública quanto o Poder Judiciário receberam essa missão de emanar decisões que assumam 
essa condição. Por outro lado, as decisões que tratem de temas de Direito Público e assumam a condição de 
precedentes necessitam de ser aplicadas em casos futuros.” (MOREIRA, Egon Bockmann; PEREIRA, Paula 
Pessoa. Art. 30 da LINDB - O dever público de incrementar a segurança jurídica. Revista de Direito 
Administrativo, Rio de Janeiro, p. 265, nov. 2018. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/77657/74320>. Acesso em: 26 Jun. 2020.) 
354 MOREIRA, Egon Bockmann; PEREIRA, Paula Pessoa. Art. 30 da LINDB - O dever público de 
incrementar a segurança jurídica. Ob. Cit., p. 268. 
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deveria ficar a cargo órgão de advocacia pública do ente federativo, como forma de 

uniformizar sua atuação negocial no processo. Assim seria possível controlar o respeito 

ao princípio da igualdade entre os administrados e ao mesmo tempo racionalizar a 

publicidade dos precedentes administrativos.355 

De fato, atribuir ao órgão da advocacia pública a incumbência de organizar, 

uniformizar e publicizar precedentes administrativos atinentes à celebração de negócios 

processuais parece ser uma forma eficaz de permitir que os administrados tomem 

conhecimento e, portanto, possam invocar em seu favor decisões do Poder Público pela 

celebração de eventuais negócios processuais. Isso porque, em se tratando de negócios 

processuais incidentais o agente público que presentará o ente na celebração 

provavelmente será o próprio advogado público, membro do órgão da advocacia pública. 

Por outro lado, se o negócio for pré-processual, isto é, se for firmado em instrumento 

negocial prévio à instauração efetiva da relação jurídica processual muito provavelmente 

também haverá participação da advocacia pública, dessa vez enquanto órgão de 

consultoria jurídica do ente público.  

Dessa forma, revela-se plenamente factível o papel uniformizante dos órgãos 

da advocacia pública quanto aos precedentes administrativos relativos à celebração de 

negócios processuais. Além de factível essa postura mitigaria a possível crítica quanto à 

dificuldade de identificar e comprovar a existência do precedente ao menos no que tange 

às decisões tratadas neste trabalho. 

Constata-se, do exposto, que embora a utilização da doutrina do precedente 

administrativo como forma de densificar a função limitativa da igualdade na celebração 

dos negócios jurídicos seja passível de críticas, essas críticas, ao menos num primeiro 

olhar, não inviabilizam sua aplicabilidade. 

De qualquer sorte, é possível também que a Administração adote mecanismos 

tendentes a evitar a necessidade de o administrado invocar precedente administrativo para 

ver concretizada a função limitativa da igualdade no âmbito da celebração de negócios 

jurídicos processuais. Com efeito, é possível que o ente público de forma prévia 

parametrize a tomada de decisões, autolimitando-se voluntariamente, como forma de 

tutelar a igualdade enquanto dever de tratamento igualitário, no que tange à celebração de 

negócios processuais. 

 
355 BARREIROS, Lorena Miranda Santos. Convenções processuais e poder público. Ob. Cit., p. 335-336. 
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4.2.4. A regulamentação dos critérios e parâmetros para celebração de negócios 

processuais como forma de uniformização da atuação negocial do Poder Público. 

Uma autovinculação prévia. 

 

Afirmou-se nos tópicos precedentes que a igualdade enquanto dever de 

tratamento igualitário desempenha uma função limitativa da manifestação de vontade 

negocial do Poder Público, ao restringir a discricionariedade decisória quanto à celebração 

ou não de um negócio processual. Para concretizar essa afirmação foi aventada a doutrina 

do precedente administrativo para demonstrar que uma vez tomada uma decisão pela 

celebração ou não de uma avença processual o Poder Público deverá, pelo dever de 

isonomia, estender o precedente, consubstanciado na tomada de decisão por celebrar o 

negócio processual, para sujeitos que se encontrem em situações análogas.  

Nesse contexto de tutela de igualdade, importante registrar que existe outra 

forma de autovinculação ou autolimitação do Poder Público que merece atenção por 

também dar concretude à igualdade enquanto dever de tratamento igualitário por parte do 

ente público: trata-se da regulamentação, por via de ato normativo infralegal, das hipóteses 

e dos parâmetros para a celebração de negócios processuais pelo ente federativo.356 

Diferente do precedente administrativo, que representa uma autovinculação 

involuntária da Administração Pública, a regulamentação e padronização dos critérios 

para celebração ou não de um determinado negócio jurídico representam uma 

autovinculação voluntária do Poder Público. Vale dizer, representa um instrumento para 

que o ente público de antemão determine a forma como irá agir, vinculando-se àquela 

diretriz.  

Isso não significa, no entanto, que não se trate de uma concretização da 

igualdade. Com efeito, embora a regulamentação represente uma autovinculação 

voluntária, não deixa de ser uma manifestação da necessidade de tratamento igualitário de 

todos os cidadãos. 

 
356 Segundo Paulo Modesto “sob o prisma da Administração, o recurso à autovinculação administrativa pode 
servir para precisar os contornos do exercício da competência, assegurando uma padronização mínima na 
reação às situações individuais repetitivas, de modo a acelerar a tomada de decisão dos agentes subalternos 
do aparato administrativo, ampliando igualmente a credibilidade da Administração perante os órgãos de 
controle.” (MODESTO, Paulo. Autovinculações e administração pública. Ob. Cit. p. 6.) 
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Com efeito, a regulamentação é relevante para que existam requisitos 

objetivos, parametrizados de antemão, para a celebração de convenção processual. Em 

outras palavras, a regulamentação dos parâmetros, requisitos e meios para a celebração de 

negócios jurídicos processuais tem o condão de uniformizar a atuação negocial daquele 

ente público, por meio de seus representantes, promovendo o tratamento isonômico dos 

administrados.357 

Do contrário, isto é, caso não exista qualquer orientação uniforme, será 

possível que, num determinado processo, um representante da Fazenda Pública entenda 

ser o caso de celebrar negócio processual para gerir de forma mais adequada o 

procedimento ou então regulamentar determinado ônus ou faculdade processual, ao passo 

que, em processo muito semelhante, seu colega entenda não ser o caso de celebrar acordo 

algum. A toda evidência esse tipo de situação, que decorre da natural autonomia técnica 

dos representantes judiciais da Fazenda Pública, pode gerar, um tratamento anti-isonômico 

entre aqueles que litigam contra o ente público, além de dar ensejo à invocação do 

precedente administrativo pelo particular que se sentir prejudicado. 

Portanto, parece evidente que a regulamentação dos requisitos e meios para a 

celebração de acordos processuais, sobretudo no âmbito dos órgãos de representação da 

Fazenda Pública, é providência relevante para limitar a discricionariedade da decisão pré-

negocial daqueles agentes públicos que possuem competência para a celebração de 

negócios jurídicos processuais. 

Essa circunstância parece não ter passado despercebida por muitos órgãos de 

advocacia pública de entes federativos que, atentos às potenciais repercussões práticas dos 

negócios processuais, trataram de regulamentar internamente a sua celebração. 

A título exemplificativo, já buscaram regulamentar internamente a utilização 

de negócios processuais: i) Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), tendo 

expedido a Portaria 360/2018 que autoriza e parametriza, ainda que não de forma muito 

detalhada, a celebração de negócios jurídicos processuais pelos Procuradores da Fazenda; 

ii) a Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Resolução PGE 

4.324/2019; iii) Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco, através da Portaria 

24/2019; iv) a Procuradoria Geral do Estado do Amazonas, no art. 10 da Instrução 

 
357 Também sugerindo a regulamentação interna, pelos órgãos de representação da Fazenda Pública, como 
forma de uniformização do tratamento dos particulares que litigam contra o ente público, Cf. SANTOS, 
Tatiana Simões dos. Negócios jurídicos processuais envolvendo a Fazenda Pública. Ob. Cit. p. 683. 
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Normativa 003/2017; v) a Procuradoria Geral do Distrito Federal, por meio da Portaria 

681/2018. 

Esse esforço de disciplina interna por parte dos órgãos de advocacia pública, 

oferece segurança para a atuação dos agentes públicos e representa, por um lado, o 

reconhecimento da importância prática dos negócios processuais e, por outro lado, um 

mecanismo para parametrizar a atuação dos advogados públicos, evitando que a 

discricionariedade, oriunda da autonomia técnica, enseje situações de quebra do dever de 

tratamento igualitário. 

 

4.2.5. Consequências do descumprimento da igualdade enquanto dever de tratamento 

igualitário 

 

De tudo o quanto exposto até o momento é possível afirmar que a igualdade 

enquanto dever de tratamento igualitário desempenha papel limitativo na celebração de 

negócios jurídicos processuais pelo Poder Público. Entenda-se: a limitação aqui 

preconizada recai sobre a livre e discricionária decisão de celebrar ou não um negócio 

jurídico processual, limitando, portanto, a liberdade do agente público que presenta a 

Administração. 

Nessa esteira, é preciso enfrentar as consequências do descumprimento do 

princípio da igualdade na dimensão ora preconizada. Vale dizer, o que ocorreria se eficácia 

limitativa da igualdade em relação à liberdade decisória do ente público fosse descumprida 

em concreto, tratando casos iguais de forma distinta?  

A pergunta é relevante porque mesmo havendo mecanismos para se assegurar 

o tratamento igualitário nesse âmbito, como visto anteriormente, é possível que, 

eventualmente, se verifique que dois casos semelhantes e que, portanto, reclamariam 

tratamento igualitário, foram tratados de forma absolutamente desigual, ensejando 

questionamentos quanto a favorecimentos e privilégios de um particular em detrimento do 

outro.  

Em outras palavras, o que ocorreria se em determinado caso o ente público 

decidisse por celebrar negócio processual e, posteriormente, em situação absolutamente 

análoga ou semelhante, e sem a devida motivação, decidisse discricionariamente por não 

o fazer? 
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Parece claro que a violação à igualdade, assim como a violação a qualquer 

direito fundamental, pode configurar fundamento para uma pretensão judicial. Com mais 

razão, existirá espaço para pretensão judicial quando estiver o Poder Público em violação 

de um precedente administrativo,358 isto é, naqueles casos em que a decisão por celebrar 

ou não tiver configurado um precedente359 e estiver posteriormente sendo desrespeitada.  

Portanto, se o Poder Público age em violação à igualdade no que tange à 

decisão por celebrar negócio jurídico processual, descumprindo um precedente 

anteriormente firmado, seria possível fundamentar uma pretensão, inclusive judicial, 

exatamente com base nessa transgressão do princípio da igualdade dos cidadãos perante a 

Administração. 

Para Rafael Oliveira, o descumprimento do precedente administrativo em 

geral pode gerar, pelo menos, duas pretensões jurídicas: i) a invalidade do ato 

administrativo que desviou do precedente, sem a apresentação da motivação suficiente; ii) 

a responsabilização civil da Administração Pública, com a imposição de pagamento de 

indenização.360 

No caso da decisão do agente público por celebrar ou não celebrar um negócio 

jurídico processual parece plenamente compatível a pretensão de invalidação do ato que 

desvia do precedente anteriormente firmado, exatamente porque tal ato afronta, em última 

análise, o princípio da igualdade. No entanto, se o ato que afronta o precedente for uma 

decisão pela negativa de celebração do negócio processual, pouca utilidade haverá na sua 

simples anulação. 

Por outro lado, a pretensão indenizatória aventada pela doutrina parece de 

difícil configuração no que tange aos negócios processuais. Isso porque, em qualquer 

pretensão indenizatória, inclusive aquela movida contra o Poder Público, é necessário que 

se alegue e comprove um dano indenizável. Nessa esteira, parece que dificilmente se 

logrará demonstrar a existência de um dano indenizável que tenha nexo causal com a 

decisão de pactuar ou não acordo processual, sobretudo porque tais acordos, no mais das 

vezes, vão versar apenas sobre procedimento ou situações jurídicas processuais e não 

sobre bens e direitos com conteúdo pecuniário imediato. 

 
358 DIEZ-PICAZO. Luis Mª. La doctrina del precedente administrativo. Ob. Cit., p. 38. 
359 Vide item 5.2.1. 
360 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Precedentes no direito administrativo. Ob. Cit. p., 141-142. 
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Tratando especificamente sobre a celebração de negócios jurídicos pelo Poder 

Público, Lorena Barreiros defende, ainda, uma terceira pretensão extraível do 

descumprimento pelo Poder Público do precedente administrativo: 

 

“A existência de um precedente administrativo autorizador da celebração de um 
negócio jurídico processual pelo Poder Público confere a outros administrados o 
direito de poderem também exigir a celebração do mesmo tipo de negócio quando se 
encontrarem em situação semelhante àquela que originou o precedente. A 
concretização desse direito pode ser pretendida na via administrativa, por 
requerimento, ou judicialmente, desde que haja a negativa formal de celebração do 
negócio pela Administração ou que esta se omita em seu dever de responder à 
pretensão administrativa veiculada.”361 
 

Como se verifica, defende a autora a possibilidade de o administrado ou 

litigante exigir do Poder Público, administrativamente ou em juízo, a celebração do 

mesmo negócio jurídico processual anteriormente firmado em situação semelhante. Nesse 

caso, portanto, o descumprimento do dever de tratamento igualitário pelo Poder Público, 

consubstanciado no descumprimento do precedente administrativo, ensejaria uma 

obrigação de fazer, qual seja, de celebrar um negócio jurídico processual em igualdade de 

condições com o que fora celebrado anteriormente. 

A possibilidade deve ser vista com a devida cautela, na medida em que a 

obrigação de celebrar de um negócio jurídico, seja ele processual ou material, deve ser 

algo absolutamente excepcional,362 na medida em que desafia o próprio conceito de 

negócio jurídico, o qual pressupõe, em regra, a livre manifestação de vontade das partes. 

Dito isso, existem circunstâncias envolvendo a discricionariedade da decisão 

do Poder Público entre celebrar e não celebrar um negócio processual que podem, sim, 

amparar uma pretensão de natureza judicial que envolva obrigação de fazer atinente a 

estender a possibilidade de celebração do mesmo negócio jurídico ao particular que se 

encontre em igualdade de condições.  

Em primeiro lugar, a decisão administrativa por celebrar ou não um negócio 

processual não é livre de amarras, como afirmado anteriormente, ou seja, o princípio da 

 
361 BARREIROS, Lorena Miranda Santos. Convenções processuais e Poder Público. Ob. Cit., p. 338. 
362 Uma das situações excepcionais em que se pode exigir a celebração de negócio jurídico decorre da 
legislação consumerista. De fato, muitos autores extraem do art. 39, II do CDC um verdadeiro dever de 
contratar por parte do fornecedor, o que relativiza a essencialidade de livre e espontânea manifestação de 
vontade para a celebração de um negócio jurídico (MARQUES, Cláudia Lima. Comentários ao art. 39. In 
MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIN, Antonio Herman V; MIRAGEM. Bruno. Comentários ao código 
de defesa do consumidor. 4 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 892).  
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igualdade, assim como os demais princípios que regem a Administração Pública, estreitam 

o espaço de discricionariedade decisória, podendo, inclusive, em casos extremos, ensejar 

uma única decisão possível: a de celebrar o negócio jurídico processual.  

Em segundo lugar, a pretensão de que a Administração Pública viabilize, em 

igualdade de condições, a celebração de negócio processual anteriormente celebrado em 

caso análogo, representa apenas e tão somente o reconhecimento de uma autovinculação 

oriunda do próprio Poder Público. Portanto, não se trataria de uma pretensão judicial no 

sentido de criar uma obrigação nova de firmar negócio jurídico processual, mas apenas de 

um reconhecimento de que o próprio ente público já se autovinculara naquele sentido.  

É evidente que, nesse caso, aquele que deduz a pretensão em face do Poder 

Público terá que demonstrar que houve, de fato, uma autovinculação, enfrentando os 

requisitos trabalhados no item 4.2.1. Por outro lado, o Judiciário deverá adotar uma 

postura equilibrada, levando efetivamente em consideração as alegações do ente público 

quando este tiver motivado de forma adequada sua negativa, apresentando, por exemplo, 

distinção do caso concreto em relação ao precedente ou, então, demonstrando que aquele 

precedente foi superado por ter se verificado ser incompatível com a ordem jurídica. 

Do quanto exposto, o que se percebe é que o princípio da igualdade entre os 

cidadãos perante a Administração possui força normativa e, portanto, sua transgressão 

poderá ensejar, como consequência, o nascimento de pretensões, administrativas ou 

judiciais, naqueles que se julgarem prejudicados, inclusive no sentido de exigir do Poder 

Público a celebração do mesmo tipo de negócio processual autorizado em precedente 

administrativo. 

 

4.3. A igualdade entre as partes como limite à validade dos negócios processuais 

celebrados pelo Poder Público. 

 

Dissertou-se acima acerca da função limitativa que igualdade enquanto dever 

de tratamento igualitário em relação aos particulares desempenha no âmbito dos negócios 

jurídicos processuais envolvendo o Poder Público. Naquela acepção, a igualdade funciona 

limitando a discricionariedade da decisão do ente pela celebração ou não do negócio 

jurídico processual quando esta tiver o condão de causar uma situação desigualitária entre 

os administrados e potenciais celebrantes de um negócio processual no que diz respeito à 

própria oportunidade de celebração.  
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Neste momento, no entanto, interessa a função limitativa da igualdade intra 

caso, ou seja, entre as partes no âmbito dos negócios processuais celebrados pelo Poder 

Público.  

Por dever de clareza é importante registrar que estamos falando em diferentes 

espécies de funções limitativas da igualdade porque, na realidade, estamos tratando de 

diferentes manifestações da própria igualdade. De fato, nos tópicos anteriores tratávamos 

da igualdade enquanto dever de tratamento igualitário do ente público em relação aos 

administrados/litigantes. Nesse momento, por outro lado, estamos falando da igualdade 

enquanto equilíbrio que deve existir entre Poder Público e a parte contrária enquanto 

litigantes e enquanto celebrantes de um negócio processual.  

Se no primeiro caso a igualdade limita a decisão administrativa por celebrar 

ou não determinado negócio jurídico, no segundo limita-se a própria validade da 

negociação processual363 quando esta gerar um desequilíbrio entre as partes intolerável 

pelo sistema jurídico.364 

Se, por um lado, a igualdade vista como dever de tratamento igualitário visa a 

evitar que o Poder Público trate de forma distinta administrados ou litigantes que se 

encontram em situação idêntica quanto à celebração de negócios processuais, a igualdade 

enquanto equilíbrio entre as partes de um negócio processual visa a impedir que 

assimetrias existentes entre o Poder Público e o particular gerem questionamentos quanto 

à validade do eventual negócio processual celebrado. 

É importante lembrar que, no segundo capítulo deste trabalho, analisamos a 

igualdade processual365 e verificamos que ela deve ser enxergada enquanto efetivo 

equilíbrio entre os litigantes (ou potenciais litigantes). Constatamos, ademais, que deve se 

zelar por essa igualdade em todo o trajeto do processo, isto é, no acesso (igualdade ao 

processo), na tramitação do processo (igualdade no processo) e no seu resultado 

(igualdade pelo processo), regendo, portanto, todo o seu trajeto, inclusive eventuais atos 

 
363 Neste sentido, Antonio do Passo Cabral afirma que “a isonomia entre os convenentes deve ser um limite 
genérico para a validade dos acordos processuais” (CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. 
Ob. Cit., p. 319). No mesmo sentido, Rafael Sirangelo de Abreu afirma que “a lente da igualdade pode 
funcionar como limite para a aplicabilidade de certas avenças, seja nos chamados negócios pré-processuais 
– efetivados antes mesmo do surgimento do conflito interindividual -, seja nos negócios lavrados durante o 
iter procedimental” (ABREU, Rafael Sirangelo de. A igualdade e os negócios processuais. Ob. Cit., p. 327-
328). 
364 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHARDT, Sergio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo curso de 
processo civil. Ob. Cit., p.528. 
365 Vide item 1.4 no Capítulo 1. 
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preparatórios. Vimos, ainda, que essa igualdade enquanto equilíbrio entre as partes deve 

ser espelhada nas convenções processuais, uma vez que estas representam instrumento de 

promoção de alterações e flexibilizações no processo. 

 É sob esse ponto de vista, portanto, que passaremos o problema da igualdade 

processual como limite aos negócios processuais. 

 

4.3.1. Igualdade entre Poder Público e particular na celebração de negócios jurídicos 

processuais. 

 

O equilíbrio entre as partes, sobretudo no que tange ao poder de negociação, 

e por consequência desenho das cláusulas processuais, é uma das principais preocupações 

da doutrina em matéria de customização processual.366 Com efeito, sempre que esta 

envolve relações de poder assimétricas ou grupos vulneráveis existe o efetivo potencial de 

se gerar desequilíbrio em concreto,367 na medida em que a parte mais forte tem, muitas 

vezes, condições de impor à mais fraca regras que a colocariam, ao menos em tese, em 

posição favorável na eventual litigância judicial.368  

Portanto, as disparidades existentes entre os negociantes de avenças 

processuais teriam o condão de gerar customizações procedimentais e disposição de 

situações jurídicas processuais problemáticas do ponto de vista da igualdade.369  

 
366 BONE, Robert G. Party rulemaking: making procedural rules through party choice. Texas Law Review, 
Vol. 90, 2012, p. 1.334. Disponível em https://ssrn.com/abstract=2057987. Acesso em 02/07/2020. No 
mesmo sentido TAYLOR, Davi H; CLIFFE, Sara H. Civil Procedure by Contract: A Convoluted Confluence 
of Private Contract and Public Procedure in Need of Congressional Control. University of Richmond Law 
Review, Vol. 35, 2002, p. 1.105. Disponível em: https://scholarship.richmond.edu/lawreview/vol35/iss4/5. 
Acesso em 04/07/2020. 
367 Neste sentido Kevin E. Davis e Helen Hershkoff pontuam que a desigualdade das partes poderia 
enfraquecer até mesmo a justiça procedimental no caso concreto. Segundo os autores “On the other hand, 
contract procedure may be shown to be insufficiently attentive to power relations, to provide inadequate 
protection do vulnerable groups and to create systemic biases that undermine procedural justice.” (DAVIS, 
Kevin E., HERSHKOFF, Helen. Contracting for procedure. In Negócios processuais. 3 ed. Salvador. 
JusPodium, 2017, p. 209) 
368 É o que afirma Robert Bone: “The situation is different when one party has much more bargaining power 
than the other. The former can insist on a contract with procedural rules that skew the error risk in its favor. 
For example, a large Corporation might use a form contract to foist unfavorable procedure rules onto a 
consumer. If litigation ensues, the unfavorable rules might produce an outcome improperly skewed in the 
corporation’s favor. (BONE, Robert G. Party rulemaking: making procedural rules through party choice, p. 
1.376). 
369MOFFIT, Michael L. Costumized litigation: the case for making civil procedure negotiable. Ob. Cit., p. 
49.  
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É comum citar, como exemplo de desigualdade em matéria de negociação 

processual, a disparidade existente nas relações de trabalho e de consumo.370 Nesses casos, 

até mesmo em decorrência da assimetria que a relação de direito material impõe, em 

virtude da dependência econômica ou da hipossuficiência técnica e financeira, muitos 

defendem uma vulnerabilidade quase que automática da parte mais fraca, o que tornaria 

inválidos eventuais negócios jurídicos processuais.371  

Para o que interessa ao presente trabalho, pretende-se analisar se a mesma 

lógica se aplicaria em relação às convenções processuais envolvendo o Poder Público. Ou 

seja, numa negociação processual público-privada haveria espaço para se falar em uma 

vulnerabilidade ou desigualdade acintosa do particular em relação ao ente público a ponto 

de se questionar a validade do acordo processual? 

Com efeito, a questão do desequilíbrio entre as partes no que tange à 

negociação processual desperta particular interesse quando uma das partes acordantes for 

a Fazenda Pública, em virtude de, pelo menos, três circunstâncias específicas:  

Em primeiro lugar tem-se a constatação de que Poder Público é um litigante 

habitual372 ou, conforme nomenclatura de Marc Galanter, um repeat player.373 Aliás, 

consideradas todas as suas esferas federativas, a Administração Pública é, sem dúvidas, o 

maior litigante habitual do sistema jurídico brasileiro,374 o que, como já visto, é condição 

que tem o condão de garantir vantagens capazes de gerar desequilíbrio processual no jogo 

da litigância.375 Essa posição de vantagem, ao menos em tese, possuiria o condão de 

 
370 FABBI, Alessandro. “Privatizing civil justice through procedural agreements: a comparative analysis, p. 
17-18. Disponível em http://www.law.nyu.edu/sites/default/files/upload_documents/AlessandroFabbi.pdf. 
Acesso em 02/07/2020.  
371 Nesse sentido, Alexandre Câmara sustenta que “Não se poderia, então, admitir a celebração válida de 
negócio processual em uma causa em que são partes, de um lado, um poderoso fornecedor de serviços ou 
produtos (como um banco ou uma operadora de planos de saúde) e, de outro, um consumidor vulnerável.” 
(CÂMARA, Alexandre. O novo processo civil brasileiro. São Paulo: Editora Atlas, 2015, p. 128). 
372ASPERTI, Maria Cecília de Araújo; SILVA, Paulo Eduardo Alves da; GABBAY, Daniela Monteiro; 
COSTA, Susana Henriques da. Why the haves come out ahead in Brazil: revisiting speculations concerning 
repeat players and one-shooters in the Brazil litigation setting. RDU, Volume 16, nº 88, 2019, 11-33, jul/ago 
2019, p. 16. 
373 GALANTER, Marc. Why the “Haves” come out ahead: speculations on the limits of legal change. Law 
and Society Review,1974, volume 9, p. 98, passim. 
374 FRANCO, Marcelo Veiga. Administração pública como litigante habitual: a necessária mudança de 
cultura jurídica de tratamento dos conflitos. 2018. Tese (Doutorado em Direito). Faculdade de Direito da 
Universidade Federal de Minas Gerais, p. 185-196. 
375 A obtenção de vantagens processuais pelo Poder Público em virtude de sua condição de grande litigante 
já foi inclusive constatada empiricamente em estudo de caso realizado por Ananda Palazzin de Almeida (Cf. 
ALMEIDA, Ananda Palazzin. A atuação do INSS como litigante habitual no recurso extraordinário nº 
631.240. Revista Eletrônica de Direito Processual, Rio de Janeiro, ano 14, Vol. 21, nº 3, set/dez 2020, p. 26-
59). 



 

 

146 

 

influenciar a celebração de negócios processuais, afinal os litigantes habituais teriam 

melhores condições de avaliar os resultados que podem vir a obter com a aplicação da 

convenção processual, o que poderia gerar desvantagens comparativas em relação litigante 

eventual.376 

Em segundo lugar, é usual que em suas negociações com particulares o Poder 

Público empregue uma lógica de unilateralidade, apresentando propostas padronizadas e 

sem maiores espaços para alterações posteriores, numa espécie de negociação “pegar ou 

largar”.377 A própria lei, por vezes, cria incentivos para que a Administração viabilize a 

celebração de acordos por adesão.378 Essa postura, embora não seja exclusividade dos 

entes públicos e tampouco de sua negociação processual, também tem o condão de gerar 

alguma assimetria informacional entre as partes, na medida em que coloca o 

particular/administrado numa espécie de relação de sujeição quanto ao ente público, já que 

ou aceita os termos do acordo ou o mesmo não será firmado, tal qual um aderente num 

contrato de adesão. 

Em terceiro lugar, existe na doutrina brasileira, uma compreensão, talvez 

fundada em concepções ultrapassadas, de que o Poder Público teria uma proeminência 

inata em relação aos particulares também no campo processual, em razão de uma espécie 

de poderio estatal o qual, desde o nascedouro da relação jurídica desnivelaria as partes, 

gerando consequências no plano da igualdade.379 

Portanto, essas três circunstâncias, peculiares à atuação do Poder Público, 

embora as duas primeiras não lhe sejam exclusivas,380 justificam a particular preocupação 

 
376 CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. Ob. Cit., p. 189. Em sentido semelhante, embora 
tratando da realidade norte-americana, Elizabeth Thornburg afirma: “The contracting party who is a repeat 
player can tailor the litigation to suit its probable position in litigation. If the institutional party predicts that 
it would likely appear in court as a defendant, it can make choices that decrease the out-of-pocket cost of 
litigation, eliminate the threat of class action, avoid jury trial and limit the bad publicity and proliferation of 
litigation made possible by public disputes” (THORNBURG, Elizabeth G. Designer trials. Journal of Dispute 
Resolution, 2006, SMU Dedman School of Law Legal Studies Research Paper nº 7, p. 182. Disponível 
em  https://ssrn.com/abstract=895001. Acesso em 23.11.2020). 
377 Embora se possa afirmar contrapor o argumento de que o particular está livre para aceitar ou não essas 
condições, parece claro que essa circunstância tende a gerar um desequilíbrio entre as partes do negócio, já 
que o ente público se coloca num patamar de superioridade ditando as regras da negociação. 
378 A Lei Federal nº 13.140/2015 (Lei de Mediação), por exemplo, embora não trate de negócios jurídicos 
processuais, prevê, no seu art. 34 o seguinte: “Art. 35. As controvérsias jurídicas que envolvam a 
administração pública federal direta, suas autarquias e fundações poderão ser objeto de transação por adesão, 
com fundamento em:” 
379 COSTA, Regina Helena. As prerrogativas e o interesse da justiça. In In: SUNDFELD, Carlos Ari e 
BUENO, Cassio Scarpinella (coord). Direito Processual Público. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 80. 
380 Robert Bone aponta que nas relações trabalhistas e consumeristas esses dois elementos também estariam 
presentes, ou seja, o empregador e o vendedor/produtor seriam repeat players e, além disso, haveria uma 
 



 

 

147 

 

com a igualdade ou equilíbrio entre as partes nos negócios processuais que envolvam entes 

públicos. 

Confirmando essa preocupação, Leonardo Greco, ao apontar que um dos 

limites à disposição de direitos no processo seria o respeito ao equilíbrio entre as partes e 

à paridade de armas, para que uma delas não se beneficie de sua particular posição de 

vantagem em relação à outra, afirma que uma das possíveis fontes de desequilíbrio, a 

limitar a autonomia das partes no processo, seria exatamente a “proeminência do 

Estado”.381  

Verifica-se que a presença do Poder Público em um dos polos do acordo 

processual pode ensejar, de acordo com o que defende a doutrina, um desequilíbrio na 

negociação e, por consequência, a pactuação de negócios processuais inválidos. Ou seja, 

a eventual desigualdade entre as partes, de um lado ente público e de outro particular, tem 

o condão de funcionar como limite à validade/aplicabilidade de determinados negócios 

processuais.382 

É nesse sentido, portanto, que afirmamos que a igualdade como equilíbrio 

entre as partes desempenha função limitativa ou restritiva quanto à validade dos negócios 

jurídicos processuais celebrados pela Fazenda Pública.  

É preciso, nesse momento, sair da abstração para analisar em que circunstância 

a presença do Poder Público terá o condão de gerar um efetivo desequilíbrio e em que 

medida essa desigualdade irá restringir ou limitar a negociação processual do ente público. 

Da mesma forma, será importante analisar quais os cuidados e providências deverão ser 

tomados pelo Poder Público para que negócios por ele celebrados com particulares não 

venham a ser questionados, do ponto de vista de sua validade, por violação à igualdade 

processual, sob o viés de equilíbrio entre as partes. 

 

4.3.2. Negócio jurídico processual e Poder Público. Critérios para a análise do 

concreto desequilíbrio no negócio jurídico processual que envolva relação público-

privada. 

 

 

tendência a utilização de contratos de adesão nesses dois tipos de relações jurídicas (BONE, Robert G. Party 
rulemaking: making procedural rules through party choice, p. 1.361). 
381 GRECO, Leonardo. Os atos de disposição processual – primeiras reflexões. Revista Eletrônica de Direito 
Processual, n.1, v.1, 2007, p. 10-11. 
382 ABREU, Rafael Sirangelo. A igualdade e os negócios processuais. Ob. Cit., p. 327-328. 
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Como afirmado no tópico anterior, a presença da Fazenda Pública em um dos 

polos de um negócio jurídico processual desperta interesse, no que diz respeito ao 

equilíbrio entre as partes, por três principais motivos: i) o Poder Público é o maior litigante 

habitual do sistema jurídico brasileiro, e daí decorreriam vantagens inclusive para a 

negociação processual; ii) entes públicos costumam adotar uma atuação negocial 

padronizada e unilateral, o que tenderia a gerar assimetria de informação; iii) o Estado, em 

sentido amplo, é entendido, por parte da doutrina, como tendo uma proeminência em 

relação ao particular, o que também geraria assimetria potencialmente nociva à igualdade. 

Neste momento, serão buscados critérios para verificar se e quando a presença 

do Poder Público em um negócio jurídico processual gera um efetivo ambiente de 

desequilíbrio. Em outras palavras, será analisado se as circunstâncias descritas acima 

procedem e se geram necessariamente em concreto um ambiente de desequilíbrio entre 

ente público e particular.  

Inicialmente, será analisada a pretensa proeminência da Administração 

Pública nas relações processuais com os cidadãos.383 Com efeito, o simples fato de um dos 

polos do processo ou do negócio processual, quando este for anterior à instauração 

concreta do processo, ser composto pelo Poder Público não enseja necessariamente um 

desequilíbrio entre as partes. 

Não parece ser procedente a ideia de que um abstrato poderio ou proeminência 

estatal seria suficiente a gerar desequilíbrio ou desigualdade processual, capaz de 

beneficiar o ente público, em concreto. Aliás, esses conceitos – de poderio e proeminência 

estatal - parecem estar impregnados por uma noção de supremacia do interesse público 

sobre o particular que, como se sabe, já vem, há algum tempo, sendo relativizada e 

revisitada pela doutrina384e que, atualmente, não se presta sequer a justificar ou 

fundamentar as prerrogativas processuais da Fazenda Pública.385 

 
383 COSTA, Regina Helena. As prerrogativas e o interesse da justiça. In: SUNDFELD, Carlos Ari e BUENO, 
Cassio Scarpinella (coord). Direito Processual Público. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 80. Também 
mencionando uma suposta proeminência do Estado como fator a ensejar desigualdade Cf. ABREU, Rafael 
Sirangelo. A igualdade e os negócios processuais. Ob. Cit., p. 332. 
384 ÁVILA, Humberto. Repensando o Princípio da Supremacia do Interesse Público sobre o particular .In 
SARMENTO, Daniel (Org.). Interesses públicos versus interesses privados: desconstruindo o princípio da 
supremacia do interesse público. Rio de Janeiro Lumen Juris, 2005, p.184-185.; BINENBOJM, Gustavo. 
Uma teoria do Direito Administrativo – Direitos Fundamentais, democracia e Constitucionalização. Ob. Cit. 
p. 96-103. 
385 CARVALHO, Wesley Corrêa. Prerrogativas da fazenda pública em juízo. Por que elas simplesmente não 
acabam? Revista dialética de direito processual, São Paulo, n. 121, abr./2013, p. 156-159. 
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Aliás, as prerrogativas processuais tampouco atribuem, segundo parece, 

qualquer proeminência ou poderio ao ente público. O que se tem, na realidade, são 

instrumentos de compensação de dificuldades operacionais inerentes à atuação processual 

da Administração Pública386 ou, então, de compatibilização das regras processuais com o 

regime jurídico de direito público.387 

No campo do direito administrativo negocial, por outro lado, o poderio ou 

supremacia da Administração Pública estaria muito associado às chamadas cláusulas 

exorbitantes dos contratos administrativos,388 que atribuem prerrogativas ao ente público 

não extensíveis ao particular, como extinção unilateral, alteração unilateral e fiscalização 

do contrato, por exemplo. No entanto, esses poderes exorbitantes não se aplicam aos 

negócios jurídicos processuais.  

Em primeiro lugar, porque, diferente dos contratos administrativos, no mais 

das vezes, os negócios processuais encerram manifestações convergentes de vontade. Em 

segundo lugar, porque o próprio objeto dos negócios processuais, ou seja, a customização 

do procedimento e de situações jurídicas processuais, difere substancialmente do objeto 

dos contratos administrativos, ou seja, a aquisição de bens e serviços, parecendo não exigir 

poderes exorbitantes dos entes públicos para o atingimento de suas finalidades. Em 

terceiro lugar, mesmo quando os acordos processuais estejam inseridos em contratos 

administrativos nos quais existam cláusulas exorbitantes, a doutrina reconhece a sua 

autonomia em relação a estes.389 Aliás, especificamente quanto à cláusula compromissória 

arbitral – espécie de negócio jurídico processual –, já houve até mesmo reconhecimento 

jurisprudencial da impossibilidade de sua alteração ou supressão unilateral pelo Poder 

Público,390 permitindo concluir que as cláusulas exorbitantes dos contratos 

 
386 Neste sentido, Barbosa Moreira afirma: “las personas jurídicas de derecho público y el Ministerio Público 
disponen, en el derecho brasileño de plazos más largos que los concecidos a otros litigantes. Se considera 
que tales privilegios están justificados por la complejidad de las cuestiones que los órganos públicos tienen 
que discutir y por la dificuldade que suelen tener sus representantes en colegir los datos y elementos de prueba 
que necesitan. Tambien aquí, por conseguiente, se trataria de sobreponer la igualdad material a la igualdad 
formal. (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. La igualdad de las partes en el proceso civil. Ob. Cit., p. 71.) 
387 BARREIROS, Lorena Miranda Santos. Negociabilidade de prerrogativas processuais da Fazenda Pública: 
tentativa de sistematização. Ob. Cit., p. 276-277. 
388 ARAÚJO, Edmir Netto de. Do negócio jurídico administrativo. Ob. Cit., p. 207. 
389 CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. Ob. Cit., p. 249-251. 
390 Os julgados do STJ, apontados por Bruno Lopes Megna, são os seguintes: STJ, 2ª T, REsp 612.439/RS, 
Rel. Min. Otávio de Noronha, j. 25.10.2015, DJE 14.09.2006; STJ, 1ª Seção, MS 11.308/DF, Rel. Min. Luiz 
Fux, j. 9.4.2008, Dje 19.05.2008 (MEGNA, Bruno Lopes, Arbitragem e Administração Pública: fundamentos 
teóricos e soluções práticas. Ob. Cit., p. 231-236. 
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administrativos de direito material não alcançam negócios jurídicos processuais neles 

inseridos. 

Nessa esteira, parece indevida a atribuição de uma proeminência inata ao 

Poder Público nas suas relações processuais e negociais processuais com particulares.  

No entanto, ainda que assim não fosse, a simples ideia de uma proeminência 

estatal, em abstrato, jamais seria suficiente para garantir qualquer vantagem comparativa 

ao ente público quando este esteja litigando ou firmando negociação processual, por 

exemplo, com entidades e corporações estruturadas/organizadas como grandes litigantes. 

É que, sendo a igualdade um conceito comparativo, como visto no primeiro capítulo desse 

estudo, a primeira providência para analisar se a presença do Poder Público em um dos 

polos da relação gera desequilíbrio é olhar para a parte contrária. 

Vale dizer, quando o Poder Público litiga ou negocia com uma grande 

empresa, assessorada pelos melhores escritórios de advocacia e com ilimitados recursos 

financeiros, o simples fato de ser um ente público ou o Estado, de forma abstrata, em nada 

lhe atribui proeminência. Muitas vezes, é possível inclusive que ocorra a situação 

contrária, isto é, que exista um desequilíbrio em favor do particular, em razão das 

condições precárias que muitos entes – sobretudo Municípios de menor porte – enfrentam 

na sua atuação processual. 

Portanto, o simples fato de um ente público compor um dos polos da relação 

não significa necessariamente que haverá desigualdade no poder de negociação processual 

e tampouco que essa negociação ensejará um desequilíbrio processual.  

Um segundo elemento a ser analisado na busca por critérios de aferição 

concreta da desigualdade entre o Poder Público é a sua condição de litigante habitual. 

Como visto anteriormente, o litigante habitual (repeat player), segundo Marc 

Galanter, possuiria uma séria de vantagens comparativas em relação aos litigantes 

eventuais (one-shooters). Dentre essas vantagens poderiam ser citadas as seguintes:391 i) 

o conhecimento prévio acumulado, o que faz com que o litigante habitual consiga montar 

registro de casos e desenvolver as transações seguintes com base nisso; ii) a expertise 

desenvolvida nos múltiplos casos em que atua, o que faz com que eles acabem desfrutando 

de uma economia de escala; iii) a possibilidade que possuem de desenvolver relações 

informais facilitadoras com os encarregados institucionais; iv) a margem que o litigante 

 
391 GALANTER, Marc. Why the “Haves” come out ahead: speculations on the limits of legal change. Ob. 
Cit., p. 98-103. 
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habitual tem para jogar com as probabilidades, isto é, de adotar estratégias que lhe 

permitam ganhar no longo prazo, ainda que com risco de persa considerável em casos 

pontuais; v) a possibilidade de influenciar a elaboração de regras por meios como o lobby; 

vi) a viabilidade de os litigantes habituais jogarem com as próprias regras da litigância 

Muitas dessas vantagens, inclusive, seriam auferidas não apenas no jogo da 

litigância judicial, mas mesmo quando os litigantes habituais se utilizam de mecanismos 

alternativos para a solução de conflitos,392 como, por exemplo a negociação, a mediação 

e a conciliação.393  

Segundo reconhece a doutrina brasileira, todas as vantagens atribuídas aos 

grandes litigantes são fruíveis pelo Poder Público,394 havendo inclusive estudos empíricos, 

já realizados no país, que demonstram como entes públicos se beneficiam da condição de 

grande litigante em casos estratégicos.395A questão está em saber, portanto, se vantagens 

oriundas da condição de grande litigante ensejarão necessariamente uma relação desigual 

ou desequilibrada no que tange à celebração de um negócio processual (seja ele pré-

processual ou incidental).  

Novamente, a questão reside no fato de que a igualdade é conceito 

comparativo ou relacional, como visto no primeiro capítulo desse estudo, de modo que é 

 
392 MENKEL-MEADOW, Carrie. Do the “haves” come out ahead in alternative judicial systems?: repeat 
players in ADR. Ohio State Journal on Dispute Resolution, v. 15, 1999-2000, p. 61. No mesmo sentido, Marc 
Galanter aponta vantagens dos litigantes habituais no sistema negocial de solução de disputas: “We would 
then expect RP’s to “settle” cases where they expected unfavorable rule outcomes. Since they expect do 
litigate again, RP’s can select do adjudicate (or appeal) those cases which they regard as most likely to 
produce favorable rules. (GALANTER, Marc. Why the “Haves” come out ahead: speculations on the limits 
of legal change. Ob. Cit. p. 101-102). 
393 “Assim, a frequência com a qual litigantes repetitivos se envolvem em disputas semelhantes também lhes 
outorgaria vantagens em procedimentos consensuais, porquanto: (i) possuem mais poder de barganha do que 
o litigante eventual; (ii) têm mais recursos (financeiros) para contratação de advogados que os assessorarão 
nesses procedimentos; (iii) possuem mais informações sobre os procedimentos e sobre as disputas em si; (iv) 
beneficiam-se da confidencialidade dos meios alternativos, inclusive dos consensuais; (v) conseguem 
escolher o procedimento que lhes será mais vantajoso; (vi) por manterem contato com os terceiros com 
frequência, firmam um relacionamento (convivência) com estes e possuem mais elementos para escolher 
mediadores e conciliadores com os quais estejam familiarizados.” (ASPERTI, Maria Cecília de Araujo. 
Meios consensuais de resolução de disputas repetitivas: a conciliação, a mediação e os grandes litigantes do 
Judiciário. Dissertação de Mestrado. Orientador Prof. Carlos Alberto de Salles. 2014, p. 87). 
394 “Although there are still few empirical studies on the topic of repeat players and repeated litigation in 
Brazil, findings arising from very recent researches confirm the speculation that repeat players and specially 
Public Administration do come ahead in litigation.” Cf. ASPERTI, Maria Cecília; SILVA, Paulo Eduardo 
Alves da; GABBAY, Daniela Monteiro; Susana Henriques da. Ob. Cit. p. 8. 
395 ALMEIDA, Ananda Palazzin. A atuação do INSS como litigante habitual no recurso extraordinário nº 
631.240. Revista Eletrônica de Direito Processual, Rio de Janeiro, ano 14, Vol. 21, nº 3, set/dez 2020, p. 26-
59 
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preciso olhar para aquele que litiga com o ente público ou com ele celebra negócio pré-

processual para analisar se a condição de grande litigante pode ensejar desequilíbrio. 

Quando a parte contrária for um litigante eventual ou vulnerável parece 

evidente que haverá, em regra, um desequilíbrio de forças. Afinal, como lembra Antonio 

Cabral, os litigantes habituais têm melhores condições de avaliar os resultados que podem 

vir a obter com a aplicação da convenção processual, o que pode gerar desvantagens 

comparativas em relação litigante eventual. Por outro lado, se a parte contrária for um 

litigante habitual, as vantagens oriundas dessa situação passam a se equiparar, sendo 

possível presumir uma razoável igualdade entre as partes no que tange à oportunidade de 

influência na celebração do negócio e no próprio processo. 

Nesse sentido, a análise acerca do eventual desequilíbrio gerado pela condição 

de litigante habitual do Poder Público deve ter em conta a situação concreta da parte 

contrária, exigindo, portanto, uma análise casuística. 

Por fim, de se analisar se a postura negocial do Poder Público, muitas vezes 

padronizada, e por vezes até instrumentalizada em contratos ou acordos por adesão, será 

determinante na questão do desequilíbrio para fins de celebração um negócio processual. 

De fato, é recorrente que o Poder Público se valha de acordos ou contratos 

padronizados e sem grandes margens para negociação com os particulares.396 Embora, a 

toda evidência, está não seja uma realidade inafastável, sendo possível, portanto, uma 

negociação moldada para o caso concreto mediante concessões recíprocas, muitas vezes, 

na busca de eficiência, existe estímulo, até mesmo legal, para que acordos por adesão 

sejam celebrados.397 Muitos defendem que o próprio contrato administrativo seria, em 

regra, um contrato de adesão.398 

 
396 Bruno Takahashi, em interessante estudo acerca das conciliações envolvendo conflitos previdenciários, 
constatou que, nesses casos, o INSS, celebraria transações nas situações em que inexiste controvérsia e o 
direito é indubitável, em um modelo de conciliação que costuma ocorrer apenas “mediante a renúncia de 
valores em atraso em demanda que o INSS sabe que muito provavelmente irá perder” (TAKAHASHI, Bruno. 
Desequilíbrio de poder e conciliação: o papel do conciliador em conflitos previdenciários. Ob. Cit. p. 57). 
397 Marco Antonio Rodrigues, embora tratando sobre acordos de direito material, chega a recomendar de 
forma expressa a celebração de convenções por adesão. RODRIGUES, Marco Antonio. A advocacia pública 
na era da consensualidade. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/tribuna-da-
advocacia-publica/a-advocacia-publica-na-era-da-consensualidade-01112018. 
398 Nesse sentido, Gustavo Justino de Oliveira afirma: “E mesmo na formação dos contratos administrativos, 
visualiza-se um abrandamento dos efeitos oriundos dessa bilateralidade, pois uma das características de tais 
ajustes encontra-se no fato de representarem autênticos contratos de adesão, com a imposição, pela 
Administração Pública, da quase totalidade das cláusulas que comporão o quadro regulatório da relação. 
Por isso André de Laubadère sustenta que ‘o contrato administrativo é um contrato desigualitário, mas um 
contrato desigualitário não é um ato unilateral’.” (OLIVEIRA, Gustavo Justino de. Contrato de gestão. São 
Paulo:  RT, 2008, p. 30). 
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Parece plenamente razoável e legítimo supor que esse modo de atuação do 

Poder Público possa ser reproduzido no que tange aos negócios jurídicos processuais. Vale 

dizer, se a postura negocial da Administração Pública, de um modo geral, é padronizada 

e com reduzida margem de negociação em concreto, nada faz supor que com os negócios 

processuais seria diferente. 

Ocorre que, como lembra Antonio Cabral, doutrina e jurisprudência costumam 

associar contratos de adesão a uma posição de desigualdade intrínseca do aderente,399 o 

que poderia levar a questionamentos quanto à validade de eventuais negócios processuais 

por adesão. Essa circunstância se agravaria em matéria de acordos processuais, na medida 

em que os termos processuais são técnicos e próprios do conhecimento jurídico,400 o que 

poderia dificultar ainda mais a compreensão do aderente, agravando eventuais assimetrias. 

Entende-se que a simples circunstância de um contrato ou acordo ser de adesão 

não implica numa desigualdade intrínseca entre contratantes. Com efeito, pode ser que o 

aderente, em concreto, seja parte altamente instruída e provida de recursos financeiros, 

sendo, portanto, capaz de compreender todas as repercussões de eventual customização 

processual.  

No entanto, parece claro que haverá um desequilíbrio no que tange 

possibilidade de influência nos termos do acordo. Afinal de contas, se uma das partes já 

padronizou as cláusulas processuais, resta inviabilizada ou, no mínimo, muito dificultada 

a negociação quanto aos termos das mesmas, ficando a parte aderente numa situação de 

sujeição que poderá agravar eventuais desigualdades já existentes. 

Portanto, caso o Poder Público escolha por realizar acordos processuais por 

adesão, com vistas a atingir um número indeterminado de pessoas em igualdade de 

condições, é preciso que tenha em conta que essa circunstância ensejará um desequilíbrio, 

o qual, todavia, como demonstraremos a seguir, não implicará necessariamente em sua 

invalidade. 

 
399 CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. Ob. Cit., p. 325. 
400 Nesse sentido, “as convenções processuais, por tratarem de matéria muito técnica e não acessível ao 
homem médio, elevariam o custo de obtenção da informação(...). A equação é que, num cenário de pouco 
controle e assimetria informacional, haveria desequilíbrio.” (CABRAL, Antonio do Passo. Convenções 
processuais. Ob. Cit., p. 187). De forma semelhante Kevin E. Davis e Helen Hershkoff ponderam o seguinte: 
“Concerns about inadequate information are particular saliente when individuals enter into standard-form 
contracts with business enterprises without any reasonable opportunity to consulta an attorney. The idea that 
those individuals will not understand the terms of their contracts is particularly plausible when it comes to 
procedural terms, because those terms often relate to subjects that no one other than a trial lawyer is likely to 
understand.” (DAVIS, Kevin E; HERSHKOFF, Helen. Contracting for procedure. Ob. Cit., p. 184). 
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O que se constata, portanto, é que eventual padrão da negociação processual 

unilateral, padronizado e “por adesão” enseja desequilíbrio no que tange ao poder de 

influência da parte aderente, ainda que ambas as partes sejam razoavelmente equiparadas 

do ponto de vista econômico e técnico-informacional.401 A questão fulcral, contudo, 

residirá em saber se, e em quais condições, esse desequilíbrio conduzirá a uma potencial 

invalidade do negócio processual.   

O que se buscou demonstrar neste tópico, portanto, é que a simples presença 

da Administração Pública em um dos polos da relação jurídica processual não enseja por 

si só desequilíbrio capaz de gerar reflexões sobre a validade do acordo processual. Vale 

dizer, a presença do ente público em um dos polos não é um critério válido, por si só, para 

aferir o desequilíbrio entre as partes no caso concreto. 

Só haverá que se falar em desigualdade em concreto quando dados objetivos 

da realidade demonstrarem uma disparidade relevante na capacidade das partes para 

influenciar no negócio processual enquanto instrumento que possui repercussões 

fundamentais no processo. Isso poderá acontecer porque o particular é vulnerável ou 

hipossuficiente ou, então, porque se trata de um litigante eventual ou, ainda, porque algum 

outro dado da realidade indica desequilíbrio de forças ele e o Poder Público. O essencial, 

portanto, será verificar em concreto que existe disparidade na capacidade de influenciar a 

celebração do negócio processual e, por conseguinte, de influenciar o surgimento de 

situações processuais favoráveis. 

 

4.3.3. Igualdade e consentimento. Critérios para a análise da validade do negócio 

jurídico processual que envolva relação público-privada assimétrica. 

 

No tópico anterior buscou-se demonstrar que a relação entre Poder Público e 

negócio processual não é uma relação que enseja inexorável e inafastável desequilíbrio 

em relação à parte contrária. Em outras palavras, a simples presença da Fazenda Pública 

 
401 Nesse sentido, Diogo Assumpção Rezende de Almeida afirma que nos contratos de adesão “não há sequer 
pretensão de igualdade” entre as partes (ALMEIDA, Diogo Assumpção Rezende de. A contratualização do 
processo. Ob. Cit., p. 167). Carlos Alberto Carmona entende, em sentido similar, que contratos de adesão se 
caracterizam pela desigualdade das partes. Segundo o autor, contudo, tais contratos supõem a superioridade 
econômica de um dos contratantes, o que pode até ser verdadeiro na seara do direito do consumidor, mas, 
como defendemos, nem sempre será o caso quando o Poder Público é o contratante. (CARMONA, Carlos 
Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei 9.307/97. São Paulo: Editora Atlas, 2009, p. 106). 
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em um dos polos do negócio jurídico processual não torna a negociação necessariamente 

desigual e assimétrica e tampouco o processo no qual ela reflete.  

Por outro lado, verificou-se também que em determinadas situações essa 

desigualdade de forças e de poder de influência poderá, sim, se concretizar, como quando 

a Fazenda Pública está diante de um litigante eventual ou vulnerável ou quando se utiliza 

de arranjos negociais padronizados/unilaterais, sem grande margem para modificação. 

Nesses casos, o poder de influência das partes, seja no processo, seja no negócio jurídico 

que moldará o processo, será desigual. 

No entanto, ainda que venha a ser constatada, no caso concreto, uma 

assimetria entre as partes, como, por exemplo, quando a Fazenda Pública está diante de 

litigantes eventuais ou mesmo vulneráveis, isso não configura necessariamente um 

problema para fins de validade da negociação processual.  

Afinal, como lembra Bruno Takahashi “em um mundo complexo como o 

contemporâneo, a regra é a assimetria e não a simetria.”402 Portanto, em linha de princípio, 

essa não será uma circunstância determinante para infirmar a validade de eventual negócio 

jurídico processual, seja ele pré-processual ou incidental, envolvendo o Poder Público.  

Vale dizer, a simples constatação de que existe um desequilíbrio de forças 

entre Poder Público e a parte contrária de uma convenção processual não será suficiente, 

por si só, para invalidá-la. O problema estará, como bem aponta Takahashi, em “saber 

quando se está diante de uma situação em que o desequilíbrio é tão grande que impede a 

sugestão de qualquer solução consensual.”403  

Para fins do presente trabalho, entende-se que o desequilíbrio só será intenso 

a ponto de impedir qualquer sugestão consensual quando ele tiver o condão de atingir o 

 
402 TAKAHASHI, Bruno. Desequilíbrio de poder e conciliação: o papel do conciliador em conflitos 
previdenciários. 1ª ed. Brasília, DF: Gazeta jurídica, 2016, p. 48. No mesmo sentido, Diogo Assumpção 
Rezende de Almeida afirma: “O desequilíbrio entre os contratantes é, porém, normal. É algo esperado e já 
o era mesmo no período do predomínio do liberalismo clássico e do pacta sunt servanda. As pessoas e 
empresas não são iguais, ao contrário, diferem em suas aptidões virtudes, defeitos e poder. O desequilíbrio 
é a regra e, na grande maioria das vezes, não é causa de invalidação do contrato ou de determinada cláusula” 
(ALMEIDA, Diogo Assumpção Rezende de. A contratualização do processo. Ob. Cit., p. 162). 
403 TAKAHASHI, Bruno. Desequilíbrio de poder e conciliação: o papel do conciliador em conflitos 
previdenciários. Ob. Cit. p. 48. Embora o autor esteja tratando de tipo bastante específico de acordo, qual 
seja, aquele envolvendo o conflito previdenciário, nos parece que a conclusão acerca da existência do 
desequilíbrio e assimetria seja extensível aos acordos processuais envolvendo o Poder Público. Afinal, 
nestes também haverá, via de regra, uma assimetria informacional, bem como uma posição de superioridade 
do ente público. 
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consentimento necessário à celebração do negócio processual.404 Em outras palavras, se, 

a despeito da desigualdade entre o particular e a Administração Pública, o consentimento 

externado pela parte supostamente mais fraca for livre, consciente e informado no sentido 

de buscar exatamente os efeitos oriundos daquela customização processual entabulada, 

não haverá que se falar em invalidade do pacto, sob pena de se tratar aquele que litiga 

contra a Fazenda Pública como um incapaz. 

A igualdade, portanto, não funcionará como limite à validade do negócio 

processual em que houver manifestação de vontade livre e informada, de ambas as partes, 

no sentido de obter os efeitos próprios daquela avença. 

O que não se pode admitir, à luz da igualdade processual enquanto equilíbrio 

entre as partes, é que uma delas – em virtude de sua proeminência econômica ou de outra 

natureza – imponha regras processuais que lhe sejam vantajosas no caso concreto,405 se 

aproveitando de uma desigualdade concretamente verificada. Deve-se evitar, portanto, que 

a parte mais fraca seja, em alguma medida, oprimida pelo poder do mais forte, emitindo 

uma vontade viciada.406 

Imagine-se, por exemplo, que o Poder Público municipal, se valendo de seu 

poder negocial, vincula a regularização de determinado crédito tributário de IPTU, 

viabilizado por lei específica, a um pactum de non petendo,407 ou seja, à celebração de um 

negócio processual por meio da qual ambos renunciam à exigibilidade de eventuais 

pretensões oriundas daquele crédito tributário. Na prática, negócio dessa natureza 

significaria que o contribuinte, mesmo verificando posteriormente a ilegalidade ou 

inconstitucionalidade do referido tributo, não poderia discutir sua inexigibilidade em 

juízo. 

 
404 Nesse sentido Robert Bone afirma “One of the major criticism of the party rulemaking has to do with 
defective consent. According to this argument consent can never be meaningful when bargaining power is 
seriously skewed.” (BONE, Robert G. Party rulemaking: making procedural rules through party choice, Ob. 
Cit., p. 1.360). 
405 YARSHELL, Flávio Luiz. Convenção das partes em matéria processual: rumo a uma nova era? Ob. Cit., 
p. 81. 
406 Como afirma Robson Renault Godinho, deve-se “evitar que as convenções sirvam para a imposição de 
situações que dificultem excessivamente o exercício do direito, ou seja, que as convenções agravem a 
desigualdade processual e que a abusividade venha travestida de consenso” (GODINHO, Robson Renault. 
Negócios processuais sobre o ônus da prova no novo código de processo civil. Ob. Cit., p. 258); No mesmo 
sentido: CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. Ob. Cit., p. 319. 
407 Segundo Paula Costa e Silva o pactum de non petendo não envolve a renúncia à titularidade do direito, 
mas “o direito de exigir judicialmente o cumprimento, enquanto faculdade compreendida na situação jurídica 
de direito material.” (SILVA, Paula Costa e. Pactum de non petendo: exclusão convencional da pretensão 
material. In CABRAL, Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios processuais. 3 
ed. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 452) 
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Nesse caso, se o contribuinte for um grande litigante, bem assessorado e 

plenamente consciente dos efeitos do referido pacto, não haverá que se falar em 

desigualdade e muito menos em invalidade do negócio processual. Na hipótese de o 

contribuinte ser um litigante eventual, sem maiores informações técnicas acerca do que 

seja uma pretensão jurídica, mas, ainda assim, tenha manifestado vontade consciente de 

obter os efeitos inerentes àquele negócio, igualmente não haverá que se aventar invalidade 

do negócio processual, muito embora se possa falar em desigualdade em concreto. Por 

outro lado, caso se esteja diante de um pequeno contribuinte de IPTU residencial, que 

jamais demandou o Poder Público em juízo, e que buscava apenas extinguir as cobranças  

do ente público municipal quanto ao referido imposto, não tendo a mais remota ideia de 

que ali haveria um negócio processual e que este lhe impediria de eventualmente discutir 

a validade da exação no futuro, caso isso fosse necessário, poderíamos falar não apenas 

em desigualdade, mas também em possível invalidade do negócio, já que, nesse caso, a 

assimetria entre as partes teria afastado a livre e consciente manifestação de vontade 

quanto aos efeitos processuais da avença.408 

Defende-se, portanto, que a igualdade só vai limitar ou restringir a validade de 

negócios jurídicos processuais envolvendo o Poder Público quando o desequilíbrio for tão 

grande que puder gerar um consentimento defeituoso do particular, ou seja, um 

consentimento viciado pela falta de informações essenciais sobre a avença processual e, 

principalmente, sobre seus efeitos. A igualdade, nesse sentido, estaria a resguardar a livre 

e consciente manifestação de vontade dos sujeitos.409  

Portanto, o fato de as partes serem desiguais, ainda que isso venha a resultar 

em um desequilibro no poder de influência na negociação, seja ela pré-processual ou 

incidental, e no processo oriundo dessa negociação, não seria motivo suficiente, por si só, 

a desautorizar a convencionalidade processual.410 Mesmo que a Administração Pública 

celebre negócio processual com litigante eventual ou litigante vulnerável esta avença pode 

ser plenamente válida. 

 
408 É evidente, contudo, que nesse caso será ônus do contribuinte demonstrar que a sua manifestação de 
vontade não foi livre e consciente no sentido de firmar o pactum de non petendo e que, portanto, a 
desigualdade foi acintosa a ponto de tornar o negócio jurídico processual inválido. 
409 YARSHELL, Flávio Luiz. Convenção das partes em matéria processual: rumo a uma nova era? Ob. Cit., 
p. 80. 
410 CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. Ob. Cit. p. 193. 
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O principal critério para aferir essa validade será, portanto, como demonstrado 

a existência de consentimento livre, consciente e informado das partes.411  

Outro critério relevante para se analisar a validade da negociação processual, 

que envolva uma relação público-privada assimétrica se refere a existência ou não de 

prejuízo para a parte mais fraca.412 

Isso porque, os negócios jurídicos processuais se submetem à regra de que, em 

matéria processual, não existe nulidade sem prejuízo.413 De fato, ainda que se constate 

desequilíbrio entre o particular e o Poder Público, e mesmo que esse desequilíbrio gere 

um consentimento defeituoso ou viciado, a eventual declaração de invalidade do negócio 

processual deve ser precedida de uma análise acerca dos efeitos daquele pacto sobre a 

parte mais fraca, a fim de se verificar se existe ou não prejuízo.  

Assim, se o Poder Público celebra, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, com particular extremamente hipossuficiente e sem representação de advogado, 

um acordo que se limita a aumentar prazos processuais para as manifestações de ambas as 

partes, não haverá que se falar, em princípio, na invalidade desse negócio processual, pois 

nesse caso, longe de prejudicar, o acordo pode até mesmo beneficiar o particular. 

Ocorre que nem sempre esta análise será tão simples. Muitas vezes um mesmo 

negócio jurídico processual pode conter simultaneamente cláusulas prejudiciais, como as 

restritivas de direitos processuais, por exemplo, e cláusulas vantajosas, como as 

ampliativas ou protetivas de direitos processuais, por exemplo, para uma ou ambas as 

partes. Basta imaginar, por exemplo, um negócio processual que preveja a 

impenhorabilidade de determinados bens do particular, mas por outro lado preveja 

restrição aos recursos cabíveis na fase executiva. 

Poder ser, ainda, que um mesmo negócio seja interpretado como prejudicial 

ou benéfico a depender do ponto de vista de cada parte. Imagine-se, nesse sentido, negócio 

 
411 Confirmando que a voluntariedade e informação acerca da decisão de celebrar um negócio processual são 
bons parâmetros para se avaliar a real autonomia do litigante, Helen Hershkoff e Kevin Davis afirmam 
“Within this framework individuals are free to waive legal protections, assuming their decisions are voluntary 
and informed” (DAVIS, Kevin E; HERSHKOFF, Helen. Contracting for procedure. Ob. Cit., p. 184). No 
mesmo sentido, Elizabeth Thornburg, ao tratar sobre o escrutínio judicial de customizações processuais, 
afirma: “the court should consider the following: i) whether the parties agreed to the terms knowingly, 
voluntarily, and inteligently” (THORNBURG, Elizabeth G. Designer trials. Ob. Cit., p. 209). 
412 CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. Ob. Cit., p. 327. 
413 DIDIER JR. Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 1. 14 ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2012, 
p. 289. Em sentido parcialmente divergente, Teresa Arruda Alvim Wambier afirma seria incorreto afirmar 
que não existe nulidade sem prejuízo no processo civil. As nulidades ocorreriam sim, mas a ausência de 
prejuízo inviabilizaria que elas fossem decretadas. (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do 
processo e da sentença. 7 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 170). 
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jurídico processual por meio do qual se negocie a definitividade da sentença, ou seja, a 

impossibilidade de interposição de recursos voluntários em face dela. Esse negócio pode 

ser considerado vantajoso sob o ponto de vista da duração razoável do processo, mas 

desvantajoso sob o ponto de vista da ampla defesa.   

Portanto, a análise acerca da existência de prejuízo deve ser feita em concreto, 

de forma casuística e à luz de uma lógica de custo e benefício que leve em consideração a 

totalidade do negócio jurídico.  

Nessa esteira, é de se concordar com Tiago Retes quando afirma que a 

eventual invalidade do negócio jurídico processual, mesmo que envolva grande 

disparidade entre as partes, dependerá de uma análise que busque aferir a 

proporcionalidade entre perdas e ganhos, à luz da totalidade do acordo.414 Assim, “se o 

resultado final beneficiar o sujeito vulnerável, a convenção poderia ser considerada válida, 

mesmo que se verifique desigualdade intrínseca entre os convenentes.”415 

É preciso, assim, analisar se o negócio processual gerou mais prejuízos do que 

benefícios à parte mais fraca à luz de uma lógica de custo e benefício. Não parece 

suficiente, por exemplo, concluir eventual prejuízo ao particular a partir da constatação de 

que negócio processual ensejou uma renúncia a determinado direito processual. É preciso, 

ainda, analisar se essa renúncia não foi compensada pela outorga de contrapartida ainda 

mais vantajosa. E, para isso, necessário que se tome o acordo como um todo. Afinal, pode 

ser que o prejuízo processual seja compensado por uma vantagem tanto de natureza 

processual quanto de natureza material.  

Essa circunstância é especialmente importante quando da análise da validade 

de negócios processuais celebrados entre particulares com o Poder Público, à luz da 

igualdade. Isso porque, é possível que o ente público estabeleça em acordos com 

particulares que envolvam a troca de uma vantagem de direito material por uma 

contrapartida processual. Como exemplo, poderia se pensar em negócio que previsse 

desconto em um crédito tributário ou em uma multa administrativa tendo como 

contrapartida a renúncia a determinadas situações jurídicas processuais do particular. 

 
414 RETES, Tiago Augusto Leite. Limites às convenções processuais na sistemática recursal do processo civil 
democrático. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Minas Gerais. 2018. p. 69-72. 
415 CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. Ob. Cit., p. 327. 
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Nesse caso, não se pode analisar a contrapartida processual isoladamente.416 É preciso que 

esta seja analisada em cotejo com a compensação de direito material fornecida, a fim de 

que seja possível aferir se houve, de fato, prejuízo, e, portanto, violação à igualdade.  

Portanto, tem-se que um segundo critério relevante para se aferir a validade 

de um negócio jurídico processual envolvendo o Poder Público, em que haja uma 

desigualdade de forças entre as partes, será a existência ou não de prejuízo jurídico ao 

particular gerado pelo negócio processual. Se o acordo processual lhe for benéfico não 

haveria razão para considerá-lo inválido.  

Do exposto, verifica-se que os principais critérios para avaliação da validade 

de um acordo processual, em que haja desequilíbrio oriundo da presença do Poder Público 

em um dos polos, serão: i) a existência de consentimento livre, consciente e informado; 

ii) a existência ou não de prejuízo a parte mais vulnerável, a partir da análise do negócio 

jurídico processual como um todo. 

 

4.3.4. O art. 190, parágrafo único, do CPC, como instrumento de tutela judicial da 

igualdade entre as partes nos negócios processuais. 

 

Como visto na primeira parte deste trabalho, o art. 190 do CPC autoriza de 

forma expressa a celebração de negócios jurídicos processuais atípicos no ordenamento 

jurídico brasileiro. No seu parágrafo único,417 referido dispositivo traz três limitações à 

celebração de negócios jurídicos processuais, isto é, três casos em que o juiz poderá 

controlar a validade da convenção celebrada, são eles: i) os casos de nulidade, que podem 

decorrer tanto da legislação processual, quanto da legislação material; ii) inserção abusiva 

em contrato de adesão; iii) quando alguma das partes de encontre em manifesta situação 

de vulnerabilidade. 

Diversos autores extraem exatamente desse parágrafo único a conclusão, 

preconizada anteriormente, de que a igualdade entre as partes seria uma condição de 

 
416 Não se trata propriamente de defender a possibilidade de compra de direitos processuais. Na realidade o 
que se tem é a constatação de que determinada renúncia ou disposição de direito processual pode ter por 
contrapartida uma prestação de direito material e não necessariamente a renúncia ao mesmo direito 
processual. 
417 Parágrafo único. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste 
artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão 
ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. 
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validade para os negócios jurídicos processuais,418 de modo que a norma viabilizaria, 

portanto, um controle ou tutela judicial da igualdade/equilíbrio entre as partes no âmbito 

dos negócios processuais.419 

Em primeiro plano, é preciso fazer alguns esclarecimentos terminológicos 

quanto ao dispositivo. Isso porque, o parágrafo único do art. 190, CPC/15, ao mencionar 

o controle de validade da convenção, não cita expressamente os vocábulos igualdade ou 

equilíbrio, mas usa a expressão “manifesta vulnerabilidade”. Seria, nesse sentido, a 

vulnerabilidade um sinônimo de desigualdade? 

Não parece que, tecnicamente, as expressões sejam sinônimas, embora a 

vulnerabilidade possa, com frequência, acarretar uma desigualdade processual. Com 

efeito, segundo Fernanda Tartuce, vulnerabilidade processual “é a suscetibilidade do 

litigante que o impede de praticar os atos processuais em razão de uma limitação pessoal 

involuntária ensejada por fatores de saúde e/ou de ordem econômica, informacional, 

técnica ou organizacional de caráter permanente ou provisório.”420  

Como se verifica, a vulnerabilidade é uma condição ou particularidade própria 

do litigante ou da parte.421 Já a desigualdade, como visto no primeiro capítulo,422 é conceito 

relacional que exige a comparação entre duas ou mais pessoas ou situações a partir de um 

determinado critério. Ninguém é igual ou desigual em si mesmo. A vulnerabilidade, por 

outro lado, pode prescindir da comparação entre situações ou sujeitos,423 ou seja, pode um 

sujeito ser considerado vulnerável em si mesmo, como ocorre com os idosos e deficiente 

físicos ou mentais.  

Ademais, embora toda vulnerabilidade processual tenha o condão de colocar 

o vulnerável em uma situação de desigualdade em relação a parte contrária (salvo se esta 

for igualmente vulnerável), nem toda desigualdade processual será fruto de uma 

 
418 DE LUCCA, Rodrigo Ramina. Disponibilidade processual: a liberdade das partes no processo. São Paulo: 
Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 352-353; CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. Ob. Cit., 
p. 193-194 
419 Segundo Gabriela Kazue Ferreira Eberhardt Francisco, o juiz teria três papéis essenciais no processo 
regido por negócios processuais: fomento, controle e aplicação. A função de controle representaria 
exatamente enfrentar os limites colocados pelo art. 190, parágrafo único do CPC/15 (FRANCISCO, Gabriela 
Kazue Ferreira Eberhardt. O juiz e a contratualização dos litígios. Tese (Doutorado). Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo. 2018, p. 121-141) 
420 TARTUCE, Fernanda. Igualdade e vulnerabilidade no processo civil. Ob. Cit., p. 184. 
421 SOARES, Lara Rafaelle Pinho. A vulnerabilidade na negociação processual atípica. Dissertação 
(Mestrado). Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. 2016 p. 91. 
422 Vide item 1.2.1, no Capítulo 1, acima. 
423 MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. 5 ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2006, p. 320-321. 
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vulnerabilidade de um dos sujeitos envolvidos na relação jurídica. Vale dizer, pode haver 

desigualdade ou desequilíbrio processual sem que uma das partes seja tecnicamente um 

vulnerável.424 

Feito esse esclarecimento terminológico, é de se concordar com aqueles que 

defendem que o parágrafo único do art. 190, CPC, ao mencionar “manifesta 

vulnerabilidade” e mesmo ao impedir a inserção abusiva em contratos de adesão, 

pretendeu tutelar situações de desigualdade nos negócios jurídicos processuais. Vale dizer, 

ao afirmar que o juiz poderá invalidar ou negar aplicabilidade a convenções que envolvam 

partes manifestamente vulneráveis, o legislador processual parece, de fato, ter buscado 

afastar a validade de acordos celebrados entre partes desiguais. 

Ocorre, no entanto, que, na linha do que fora defendido anteriormente, a leitura 

do dispositivo revela que nem toda desigualdade entre os celebrantes ensejará a nulidade 

da convenção processual. De fato, o CPC procurou restringir a validade das convenções 

processuais apenas quando se vislumbre uma acintosa e grave desigualdade entre as 

partes, em decorrência da vulnerabilidade de uma delas.425 Daí o advérbio “manifesta” 

para qualificar o termo “vulnerabilidade”, e daí se falar que apenas a inserção “abusiva” 

em contratos de adesão seria inválida. 

Essa constatação vai ao encontro do que foi defendido no tópico anterior. Ou 

seja, não será inválida a negociação processual pelo simples fato de haver uma 

desigualdade de forças na negociação entabulada entre Poder Público e particular. A 

desigualdade e a assimetria são a regra, e não a exceção, na sociedade contemporânea e 

massificada. Portanto, a desigualdade, para afetar a validade da avença processual, deve 

ser acintosa e grave.  

Mas o que significaria uma desigualdade acintosa e grave? Quando será 

possível que a desigualdade verificada na prática entre Poder Público e particular é 

acintosa e grave?  

Como defendiro acima, embora essa verificação depende muito da análise em 

concreto de cada caso, parece que a desigualdade só poderá ser considerada acintosa a 

 
424 Imagine-se, por exemplo, a hipótese em que dois sujeitos com a mesma capacidade econômica e mesmo 
conhecimento técnico do direito – ambos são advogados, por exemplo – litigam em virtude do não pagamento 
de uma indenização em virtude de um acidente com automóvel. Nessa hipótese nenhum dos dois sujeitos é, 
a princípio, vulnerável. No entanto, se o juiz do caso passa a dar prazos maiores para uma das partes se 
manifestar no caso, passa a existir uma desigualdade/desequilíbrio entre as partes. 
425 DE LUCCA, Rodrigo Ramina. Disponibilidade processual: a liberdade das partes no processo. Ob. Cit. p. 
353. 
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ponto de atingir a validade da convenção processual, nos termos do que preconiza o art. 

190, parágrafo único, do CPC, quando: i) houver inserção abusiva em contrato de adesão 

ou uma das partes for enquadrada como vulnerável;426 ii) o consentimento vier a ser 

afetado, isto é, a própria manifestação de vontade da parte manifestamente vulnerável for 

comprometida;427 iii) numa análise custo-benefício se verificar que a convenção 

processual é prejudicial à parte vulnerável. 

Com efeito, em primeiro lugar, por expressa dicção legal do art. 190, parágrafo 

único, do CPC, a declaração de invalidade do negócio jurídico pressupõe a nulidade, 

inserção abusiva em contrato de adesão ou manifesta vulnerabilidade. Caso o desequilíbrio 

não esteja relacionado com uma dessas causas o juiz até poderá, em tese, invalidá-la por 

invocação direta do princípio da igualdade, mas não com fundamento direto no art. 190, 

parágrafo único, do CPC.    

Em segundo lugar, no negócio jurídico processual, como de resto no negócio 

jurídico de direito material, o consentimento deve ser livre e informado, o que significa 

que deve ser isento de vícios de vontade, bem como que deve haver o devido 

esclarecimento em relação a ambos os celebrantes quanto ao sentido e alcance da avença 

processual.  

Por fim, para que se declare a invalidade do negócio jurídico, com fundamento 

no art. 190, parágrafo único, do CPC, deve ainda se analisar se o acordo foi prejudicial ao 

vulnerável, sob uma lógica de custo e benefício que leve em consideração a totalidade do 

negócio jurídico, conforme defendido no tópico anterior. 

A eventual desigualdade entre o Poder Público e o particular, portanto só terá 

o condão de ensejar o controle de validades do negócio jurídico processual, nos termos do 

art. 190, parágrafo único, do CPC/ quando verificados os requisitos apresentados acima. 

Como afirma Diogo Assumpção Rezende de Almeida, se “o desequilíbrio de forças não 

acarreta qualquer vício e não resulta na violação ou mitigação de direitos processuais do 

contratante mais frágil, não há espaço para sua invalidação pelo Judiciário.”428 

 
426 Essa constatação é importante, pois como mencionado acima pode existir desequilíbrio entre as partes 
sem que uma delas seja tecnicamente vulnerável. 
427 FRANCISCO, Gabriela Kazue Ferreira Eberhardt. O juiz e a contratualização dos litígios. Tese 
(Doutorado). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 2018, p. 128. 
428 “Como afirma Diogo Assumpção Rezende de Almeida, se “o desequilíbrio de forças não acarreta qualquer 
vício e não resulta na violação ou mitigação de direitos processuais do contratante mais frágil, não há espaço 
para sua invalidação pelo Judiciário.” (ALMEIDA, Diogo Assumpção Rezende de. A contratualização do 
processo. Ob. Cit., p. 166). 
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Como regra, portanto, será papel do juiz, no exercício da sua função de 

controle dos negócios processuais, à luz do art. 190, parágrafo único, do CPC, analisar a 

presença dos requisitos assinalados acima, controlando a igualdade nos negócios 

processuais envolvendo o Poder Público. 

Ressalte-se que esse controle ou tutela da igualdade em âmbito judicial poderá 

ser inclusive anterior à celebração do acordo processual. Com efeito, quando o negócio 

jurídico processual for incidental, isto é, celebrado no curso da relação jurídica processual, 

muitas vezes o juiz terá condições de agir preventivamente, evitando uma formação 

defeituosa da vontade resultante de um desequilíbrio entre as partes. 

De fato, como visto no item 1.4.4. que os juízes têm papel importantíssimo na 

equalização de desigualdades havidas entre as partes, inclusive por meio de condutas 

positivas, evitando desequilíbrios que influenciem o resultado do processo.429 Ademais é 

corrente na doutrina que o Poder Judiciário é a instituição encarregada, por excelência, de 

fazer com que os preceitos igualitários prevaleçam na realidade concreta.430  

Nessa esteira, plenamente razoável defender a possibilidade de que diante de 

uma negociação processual realizada incidentalmente possa o magistrado tomar 

providências preventivas que assegurem um mínimo de equalização as partes, permitindo 

que ambas tomem decisão voluntária, consciente e informada.  

Um exemplo pode ilustrar a questão. Imagine-se demanda referente a 

determinado benefício assistencial, que tramita perante Juizado Especial da Fazenda 

Pública e na qual o autor não esteja assessorado por advogado. Antevendo que Colégio 

Recursal competente teria uma jurisprudência menos favorável do que aquela existente 

nas Varas do Juizado, o Poder Público propõe acordo de renúncia aos recursos em face da 

sentença. Nesse caso, nada impediria que o juiz se utilizando do seu dever de auxílio ou 

esclarecimento, esclarecesse ao autor o significado de uma renúncia recursal, bem como 

 
429 Não por outro motivo, José Roberto dos Santos Bedaque afirma que “A cada dia, aumenta o número de 
defensores da ideia de que somente um comportamento ativo do julgador faz com que seja respeitado um dos 
princípios processuais de maior relevância social: o da igualdade real entre as partes” (BEDAQUE, José 
Roberto dos Santos. Poderes instrutórios do juiz, Ob. Cit., p. 99). No mesmo, sentido, defendendo o papel 
ativo do juiz na equalização das partes: BARBOSA MOREIRA, José Carlos. La igualdad de las partes en 
el proceso civil. Ob. Cit. p. 81; TARTUCE, Fernanda. Igualdade e vulnerabilidade no processo civil. Ob. 
Cit. p. 186. 
430 SADEK, Maria Tereza. Judiciário e arena pública: um olhar a partir da ciência política. In GRINOVER, 
Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo. O controle jurisdicional de políticas públicas. 2 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2013, p. 10. 



 

 

165 

 

os riscos inerentes a esse tipo escolha, inclusive sugerindo que o autor buscasse 

assessoramento de advogado particular ou da Defensoria Pública. 

Essas providências não representariam nenhum ativismo desmesurado e 

tampouco violação à imparcialidade,431 mas mera decorrência do dever de colaboração, 

positivado no art. 6º do CPC,432  do qual se pode extrair que o juiz possui, para com as 

partes, deveres de: esclarecimento, prevenção consulta e auxílio.433  

Assim, diante de um desequilíbrio, entre o Poder Público e o particular, 

poderia o juiz, utilizando seu dever de esclarecimento ou de auxílio, sanar eventuais 

dúvidas do particular e esclarecer os efeitos das disposições de direitos processuais 

entabuladas no acordo proposto, como forma de promover uma maior paridade e, por 

consequência, uma manifestação de vontade mais informada do particular. Aliás, 

providência dessa natureza se enquadraria naquilo que Jefferson Carús Guedes chama de 

princípio da compensação, por meio da qual as desigualdades seriam corrigidas pelos 

aplicadores do direito, por técnicas ou mecanismos compensatórios, sempre que fossem 

consideradas desproporcionais ou inaceitáveis.434 

Como se verifica, portanto, o art. 190, § único do CPC, é instrumento de tutela 

judicial da igualdade, permitindo um controle a posteriori da validade dos negócios 

processuais celebrados pela Fazenda Pública, mas viabilizando, também, uma atuação 

judicial preventiva, fundada em deveres de esclarecimento e auxílio do juiz, para evitar a 

formação de uma vontade viciada em virtude do desequilíbrio entre as partes. 

Não se pode, contudo, jogar todo o peso da tutela da igualdade nos negócios 

processuais sobre o Poder Judiciário. É possível e necessário o próprio Poder Público, 

enquanto parte, desempenhe papel preventivo na tutela da igualdade a fim de evitar 

eventuais questionamentos referentes à validade do negócio processual. 

 
431 Criticando a pecha de parcialidade a atuação do juiz que busca suprir desigualdades, Barbosa Moreira 
afirma “No seria razonable acursarlo de parcial por el solo hecho de que, ejercendo los poderes otorgados 
por la ley y respetando las garantias de la defensa, tome las iniciativas que le parezcan indispensables en 
miras a la aclaración de los hechos, aunque el éxito de las providencias de insctricción por él ordenadas venga 
a beneficiar, en definitiva, uno de los litigantes.” (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. La igualdad de las 
partes en el proceso civil. Ob. Cit., p. 72). 
432 Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, 
decisão de mérito justa e efetiva. 
433 TEIXEIRA DE SOUSA, Miguel. Aspectos do novo processo civil português. Revista de Processo, São 
Paulo, n. 86, p. 176-177, abr./jun. 1997. Demonstrando como tais deveres promovem a paridade entre as 
partes no processo civil, Cf. TARTUCE, Fernanda. Igualdade e vulnerabilidade no processo civil. Ob. Cit. 
p. 147-157. 
434 GUEDES, Jefferson Carús. Igualdade e desigualdade: introdução conceitual, normativa e história dos 
princípios. Ob. Cit., p. 205-207. 
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4.3.5. A tutela administrativa da igualdade nos negócios jurídicos processuais 

envolvendo o Poder Público. 

 

Para além do controle judicial do equilíbrio nas negociações processuais, que 

poder ser extraído do art. 190, § único, CPC, a função limitativa ou restritiva da igualdade 

entre as partes também pode ser tutelada pelo próprio ente público, na busca de suprir ou 

mitigar assimetrias ou desigualdades entre os celebrantes do negócio processual. 

De fato, a doutrina reconhece que a igualdade pode e deve ser concretizada 

por meio de instrumentos administrativos.435 Em geral, contudo, quando se pensa nesses 

instrumentos administrativos, imagina-se, em princípio, políticas públicas afirmativas436 

ou, então, instrumentos normativos secundários que concretizem padrões legais 

igualitários.437  

Entende-se que, além desses instrumentos, a concretização da igualdade pode 

se manifestar em providências instituídas pelo Poder Público com vistas ao equilíbrio e à 

simetria nos negócios jurídicos processuais de que sejam parte. 

É o que aqui se denomina de tutela administrativa da igualdade nos negócios 

processuais envolvendo a Fazenda Pública. São aquelas condutas que o ente público, 

enquanto celebrante ou potencial celebrante de uma avença processual, pode e deve tomar 

para mitigar assimetrias e suprir o eventual desequilíbrio, tutelando, portanto, a igualdade 

entre as partes, com a finalidade de evitar eventuais questionamentos futuros quanto a sua 

validade. 

O que se defende, portanto, é que podem e devem ser tomadas providências 

pelo ente público para reduzir ou mitigar desigualdades evitando que um desequilíbrio 

exacerbado gere manifestações defeituosas de consentimento, causando situações 

prejudiciais e injustas aos particulares nos processos em que litiguem contra o Poder 

Público.  

Afinal, o negócio jurídico processual não pode ser um instrumento de 

arbitrariedade do ente público com vistas a prejudicar o administrado quando da 

 
435 GUEDES, Jefferson Carús. Igualdade e desigualdade: introdução conceitual, normativa e história dos 
princípios. Ob. Cit., p. 226. 
436 ROCHA, Carmen Lucia Antunes. Ação afirmativa: o conteúdo democrático do princípio da igualdade 
jurídica. Ob. Cit., p. 288-294. 
437 ÁVILA, Humberto. Teoria de igualdade tributária. Ob. Cit. p. 191. 
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instauração do eventual processo judicial. Muito pelo contrário, o negócio processual deve 

viabilizar benefícios recíprocos aos celebrantes.438 É por isso, que se deve zelar pela 

mitigação de desigualdades potencialmente nocivas ao equilíbrio de poder na negociação 

processual. 

Ademais, é interesse do próprio ente público viabilizar esses instrumentos de 

equalização que permitem uma decisão informada do particular, como forma de evitar 

eventual e futuro questionamento ou mesmo invalidação do negócio jurídico processual 

entabulado. 

William Rubenstein é um dos autores que, na doutrina estrangeira, chama a 

atenção para a necessidade de observância da igualdade processual por aqueles que 

realizam design ou customização processual.439 Embora o autor, ao mencionar design 

processual, esteja com os olhos voltados para sistemas alternativos de resolução de 

disputas, sobretudo aqueles criados e desenhados por grandes companhias,440 a lição 

parece ser aplicável aqui.  

Com efeito, a essência do quanto defendido por Rubenstein reside no fato de 

que a observância da igualdade processual, em todas as suas vertentes, deve, também, ser 

uma preocupação daqueles que moldam as regras e deveres processuais.  

Enquanto no caso tratado pelo autor norte-americano, a moldagem das regras 

processuais ocorreria em sistemas alternativos de resolução de controvérsias, sobretudo 

em arbitragens, no que interessa ao presente estudo, a moldagem das regras processuais 

ocorreria por meio dos negócios jurídicos processuais celebrados pelo Poder Público. Por 

isso o raciocínio é plenamente aplicável. 

Conclui-se, portanto, que deve ser uma preocupação das partes, sobretudo da 

parte mais forte, quando houver um desequilíbrio de forças, que a customização 

processual, oriunda do negócio jurídico processual, respeite a igualdade. 

 
438 Como lembra Gustavo Osna a celebração de negócios processuais, em regra, nada mais será do que a 
busca da proteção do próprio interesse (OSNA, Gustavo. “Contratualizando o processo”: três notas sobre os 
negócios jurídicos processuais (e seu possível “fracasso”). Revista Eletrônica de Direito Processual. Rio de 
Janeiro, Ano 14, Vol. 21, nº 2, mai/ago 2020, p. 167.). Desse modo, se o negócio não viabilizar, minimamente, 
benefícios recíprocos sequer haveria causa para sua celebração.  
439 RUBENSTEIN, William. The concept of equality in civil procedure. Ob. Cit., p. 8. 
440 “With the blessing of the Supreme Court, forced arbitration has become a manner by which a multitude 
of previously-litigated disputes are now processed. Private companies (employers, health, maintenance 
organizations, manifacturers) are therefore in the business of creating dispute resolution systems. They are 
today’s proceduralists” (RUBENSTEIN, William. The concept of equality in civil procedure. Ob. Cit., p. 46-
47). 
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Quais seriam, então, as providências que o Poder Público poderia e deveria 

tomar para que eventual assimetria entre as partes não viesse a comprometer a validade 

do negócio jurídico processual, sob o ponto de vista do equilíbrio processual? 

Em primeiro lugar, quanto ao equilíbrio entre as partes, a questão deve girar 

em torno do binômio esclarecimento-consentimento. Ou seja, deve o ente público 

assegurar a clareza dos negócios processuais propostos, por meio da prestação de 

esclarecimentos quando necessário, a fim de que haja verdadeiro consentimento da parte 

mais fraca.441 

Para tanto, sempre que um negócio jurídico processual for oriundo de proposta 

do Poder Público, sobretudo quando ele esteja inserido em negócio jurídico de direito 

material, deve ser dado o devido destaque às cláusulas processuais, colocando-se à 

disposição da parte contrária os esclarecimentos quanto aos ônus e bônus atrelados aquele 

negócio jurídico processual e o que motivou o Poder Público a propô-lo. Trata-se, em 

última análise, de buscar deixar claro o real sentido e alcance, bem como os efeitos de 

eventuais disposições processuais constantes dos acordos firmados com particulares 

Esse tipo de providência é especialmente relevante quanto aos negócios 

processuais porque, como já foi dito, estes envolvem matéria técnica, não acessível até 

mesmo àqueles experientes na celebração de contratos com o Poder Público, o que acaba 

gerando maior assimetria informacional.442 

Da mesma forma, quando as cláusulas de customização processual constarem 

de contrato de adesão ou na hipótese de o próprio acordo processual ser de adesão, parece 

relevante que se observe, por analogia, o art. 4º, §2º da Lei 9.307/96, que determina que o 

aderente deverá expressamente anuir com a convenção de arbitragem e que a mesma 

deverá constar por escrito, em negrito e com assinatura ou visto específicos.443 

 
441 Kevin Davis e Helen Hershkoff, trazendo o paralelo da realidade norte-americana, afirmam que, por ser a 
lei do país relutante em aceitar que partes se vinculem a termos contratuais que não entenderam, seria exigível 
das partes celebrantes de negócio processual uma espécie de esforço no sentido de se certificar que houve 
compreensão dos termos da avença pela parte contrária. Nas palavras dos autores: “It also serves to encourage 
contracting parties to take reasonable steps to ensure that their counter parties are aware of and understand 
all of the material terms of the agreement.” (DAVIS, Kevin E., HERSHKOFF, Helen. Contracting for 
procedure. Ob. Cit., p. 182). 
442 DAVIS, Kevin E., HERSHKOFF, Helen. Contracting for procedure. Ob. Cit., p. 181; CABRAL, Antonio 
do Passo. Convenções processuais. Ob. Cit. p. 187; ABREU, Rafael Sirangelo. Igualdade e os negócios 
jurídicos processuais. Ob. Cit., p. 315-336. 
443 Diogo Assumpção Rezende de Almeida afirma que considera lícitas e eficazes as cláusulas processuais 
em contratos de adesão “quando ressaltadas do restante do texto, especificamente rubricadas pelo aderente e 
não sejam capazes de configurar obstáculo ao exercício de outros direitos indisponíveis.” (ALMEIDA, Diogo 
Assumpção Rezende de. A contratualização do processo. Ob. Cit., p. 168-169). 
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Trata-se, a toda evidência, de disposição legal que busca assegurar uma 

declaração de vontade consciente do aderente, bem como evitar que a parte mais forte 

imponha disposições e customizações processuais.444-445 Desse modo, encontra-se em 

consonância com a ideia de mitigar desequilíbrios entre as partes, sendo, portanto, factível 

de ser adotada pelo Poder Público nos negócios processuais que venha a propor aos 

particulares.446 

Na hipótese de o acordo processual entre particular e Poder Público vir a ser 

celebrado em ambiente virtual, o que poderá ser ainda mais comum em se tratando de 

acordos pré-processuais, relevante colocar à disposição dos interessados mecanismos 

tecnológicos (p. ex. chatbots, etc.) que permitam às partes tirar suas dúvidas e obter 

esclarecimentos pertinentes.  

Imagine-se, por exemplo, situação em que o Poder Público viabiliza para os 

particulares acordo para regularização de créditos tributários, pela internet. Consta do 

acordo, contudo, cláusula segundo a qual, caso o particular atrase seu parcelamento, 

poderá a execução recair inclusive sobre bens impenhoráveis, além de outras disposições 

de direitos processuais. Em primeiro lugar, essa cláusula deverá ter o devido destaque, só 

podendo o acordo ser perfectibilizado caso haja anuência expressa, de forma análoga, ao 

que exige o art. 4º, §2º da Lei 9.307/96. Além disso, essa cláusula deve vir acompanhada 

de uma janela que explique os efeitos práticos da concordância emitida pelo particular, 

bem como de um campo para que dúvidas sejam sanadas. 

Outro problema que pode ser endereçado pelo Poder Público enquanto parte 

de um negócio jurídico processual na tentativa de mitigar desigualdades diz respeito à 

questão do assessoramento técnico-jurídico da parte mais fraca. De fato, é inequívoca a 

importância do advogado na equalização das partes,447 enquanto agente capaz de mitigar 

 
444 DINAMARCO, Candido Rangel. Arbitragem na teoria geral do processo. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 
81. 
445 Segundo Carlos Alberto Carmona o dispositivo é fracassado na tentativa de evitar imposição da cláusula 
compromissória ao aderente. Segundo o autor: “É fácil perceber que este segundo critério adotado pelo 
legislador não traz garantia alguma para o oblato, que continuará sujeito à vontade do contratante mais forte.” 
(CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei 9.307/96. Ob. Cit., p. 107). A 
despeito da crítica, entende-se que a providência tem sua utilidade ao menos do ponto de vista formal, 
sobretudo quando associada às demais providências sugeridas. 
446 Quando a proposição do negócio jurídico processual partir do particular, não haverá necessidade das 
mesmas cautelas para mitigar desequilíbrios, na medida em que é presumível que a vontade livre, consciente 
e informada do proponente. É o que, aliás, se extrai da primeira parte do §2º do art. 4º da Lei 9.307/96. 
447 Nesse sentido, afirma Calamandrei “para, na prática, assegurar no processo a liberdade e a igualdade das 
partes, é preciso colocar ao lado de cada uma delas, em todos os momentos do processo, um advogado que, 
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ou suprir a vulnerabilidade técnica daquele que possui pouco ou nenhum conhecimento 

jurídico.448 Para o que interessa ao presente trabalho, o aconselhamento legal poderia ser 

importante mecanismo na formação de um consentimento informado e consciente das 

partes pactuantes de um negócio jurídico processual,449 funcionando o advogado como 

uma espécie de intérprete dos termos do negócio jurídico para o cidadão. 

Nessa esteira, é importante lembrar que Poder Público sempre estará 

assessorado por advogados na celebração de negócios jurídicos – materiais ou processuais 

– já que possui corpo técnico de procuradores, consoante previsto nos arts. 131 e 132 da 

Constituição Federal.450 O particular, contudo, pode não estar assessorado por advogado, 

sobretudo em negócios jurídicos pré-processuais. 

Nesses casos, providência passível de ser tomada pelo Poder Público seria 

exigir, para fins de celebração do acordo processual, que a parte esteja acompanhada de 

advogado, viabilizando, concomitantemente, por meio de convênios com a Defensoria 

Pública ou com a OAB, assessoramento legal gratuito àqueles que porventura necessitem. 

Caso essa postura seja vista como paternalista, deverá o Poder Público, no mínimo, indicar 

que a existência de cláusula processual em determinado acordo enseja cautelas, indicando-

se o aconselhamento legal e indicando números de telefone ou links de sites eletrônicos 

pertinentes.  

 

com a sua inteligência e o seu conhecimento técnico dos mecanismos processuais, restabeleça o equilíbrio 
do contraditório. (CALAMANDREI, Piero. Processo e democracia. 2ª ed. Editora Livraria do Advogado: 
Porto Alegre, 2018, p. 100). É preciso pontuar que existem autores que, embora enxerguem a importância do 
advogado no litígio, acreditam que essa figura processual pode agravar as desigualdades em determinadas 
situações. É o caso de José Carlos Barbosa Moreira para quem: “si no todos los profesionales prestan servicios 
de igual calidad, y si la parte más rica o más poderosa tiene mejor probabilidade, de acuerdo con la normal 
experiencia, de contar con la colaboración da los más hábiles y prestigiosos, entonces la mediácion del 
abogado a vezes producirá más bien el efecto de agravar que el de ablandar el desequilíbrio.” (BARBOSA 
MOREIRA, José Carlos. La igualdad de las partes en el proceso civil. Ob. Cit., p. 76). Aqui, contudo, não 
estamos defendendo a presença do advogado como uma forma de eliminar desigualdades, mas como uma 
forma de buscar mitigá-las ao permitir que a parte mais fraca possa formar um consentimento informado e 
consciente. 
448 Não por acaso o Enunciado 18 do FPPC prevê que “Há indício de vulnerabilidade quando a parte celebra 
acordo de procedimento sem assistência técnico-jurídica”. 
449 Tanto é assim que Michael Moffit aventa a possibilidade de restringir a customização processual aos casos 
em que as partes estejam representadas por advogados: “If one party has no basic understanding of how 
litigation’s default rules would operate, however, how can that party assess the merits of any proposed 
customization? (...) This concern is most pronounced in contexts in wich the litigant is operating without 
legal representation. If pro se litigants are the genuine focus of this concern, perhaps the answer is to limit 
customization agreements to contexts in wich parties are represented by counsel.” (MOFFIT, Michael. 
Customized litigation: the case for making civil procedure negotiable. Ob. Cit., p. 49). 
450 Embora os arts. 131 e 132 da Constituição Federal façam referência apenas à União, Estados e Distrito 
Federal, muitos Municípios também possuem procuradorias estruturadas. Aqueles Município que não 
possuem carreira de advocacia pública estruturada, em regra, buscam a contratação de escritórios privados 
de advocacia. 
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Embora essas providências não sejam suficientes para eliminar desigualdades 

em todos os casos, elas servem para minorar os riscos de uma manifestação de vontade 

desinformada da parte mais fraca, sobretudo em acordos processuais de adesão propostos 

pelo Poder Público ou inseridos em acordos/contratos materiais de adesão, resguardando, 

portanto, o consentimento e, em última análise, a validade da modulação processual. 

Para além de providências que buscam, por assim dizer, um empoderamento 

de particulares eventualmente vulneráveis, viabilizando-lhes um consentimento 

informado, o Poder Público, sobretudo quando molda regras processuais, pode, em nome 

da igualdade, buscar alguma proporcionalidade entre perdas e ganhos no bojo do negócio 

processual firmado com particulares.451  

Não se quer com isso afirmar que deva haver um sinalagma perfeito entre 

prestação e contraprestação de um acordo processual talhado numa relação público-

privada. Vale dizer, pode o particular renunciar mais do que o ente público e vice-versa, a 

depender da situação fática em jogo. Também não se pretende defender que o tão só fato 

de uma convenção ser desfavorável a uma das partes no processo implicaria em sua 

invalidade.452 No entanto, a busca de uma proporcionalidade mínima em negócios 

jurídicos processuais em que haja uma relação público-privada assimétrica, é providência 

que pode afastar eventuais questionamentos quanto à igualdade. 

Assim, por exemplo, se o negócio jurídico processual enseja uma renúncia a 

direito processual relevante (ex. direito de recorrer) ao particular ou o Poder Público 

deverá renunciar à mesma garantia ou, então, prever contra prestação que seja 

minimamente proporcional à gravidade da renúncia imposta ao particular.  

Portanto, do que se depreende, o Poder Público, enquanto litigante ou 

enquanto parte de um negócio jurídico processual, deve atuar para mitigar desequilíbrios 

e evitar questionamentos quanto à função limitativa da igualdade entre as partes. 

 

4.4. A função autorizativa ou de estímulo da igualdade quanto aos negócios jurídicos 

processuais celebrados pela Fazenda Pública 

 

Nos tópicos anteriores, foram estudadas as espécies de funções limitativas ou 

restritivas que o princípio igualdade, seja na sua dimensão de equilíbrio entre as partes, 

 
451 CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. Ob. Cit., p. 322. 
452 ABREU, Rafael Sirangelo. A igualdade e os negócios processuais. Ob. Cit. p. 332. 
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seja na dimensão de dever de tratamento igualitário devido pela Administração Público 

aos administrados, desempenha nos negócios jurídicos processuais celebrados pelo Poder 

Público.  

Nesse momento, será analisada outra função do princípio da igualdade. Será 

trabalhada com a ideia de que a igualdade possui um efeito autorizativo e, por vezes, até 

mesmo de estímulo da celebração de negócios processuais envolvendo o Poder Público. 

Com efeito, é inquestionável que os direitos fundamentais, dentre os quais 

inequivocamente está enquadrado o princípio da igualdade, ao mesmo tempo em que 

restringem, autorizam a autonomia privada.453 Significa dizer que os direitos fundamentais 

têm o condão de autorizar e amparar juridicamente em concreto, não só a prática de atos 

unilaterais, decisões e providências do Poder Público, mas também atos negociais que 

envolvam manifestações de autonomia dos entes públicos. 

Assim, por exemplo, a garantia fundamental à duração razoável do processo, 

prevista no art. art. 5º, LXXVIII da Constituição Federal, pode autorizar ou amparar em 

concreto a celebração de acordo processual que preveja a supressão de determinadas etapas 

instrutórias e que preveja a renúncia mútua das partes à interposição de recursos contra 

quaisquer decisões interlocutórias. 

O mesmo papel ou função pode ser desempenhado pelo princípio da igualdade. 

Ou seja, segundo se entende, a igualdade poderia desempenhar uma função de estímulo ou 

autorização em concreto para a celebração, pelo Poder Público, de negócios jurídicos 

processuais sempre que estes tenham, ainda que em tese, o condão de atingir resultados 

igualitários. Parte-se da noção, portanto, de que os negócios jurídicos processuais podem, 

eles mesmos, ser veículos de concretização de um processo igualitário, de modo que, neste 

caso, o princípio da igualdade enquanto norma imperativa estaria a autorizar e estimular a 

celebração de determinados negócios jurídicos processuais. 

Poder-se-ia questionar, nesse sentido, a utilidade dessa função, sob o 

argumento de que os negócios jurídicos processuais já estariam abstratamente autorizados 

pelo art. 190, CPC, e pelo princípio do autorregramento da vontade no processo civil, 

prescindindo, portanto, da invocação do princípio da igualdade. 

Com efeito, o art. 190, CPC é suficiente, de um ponto de vista abstrato, para 

autorizar a celebração de negócios processuais pelo Poder Público e, de resto, por qualquer 

 
453 GODINHO, Robson. Negócios processuais sobre o ônus da prova no novo código de processo civil. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 40. 
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litigante. No entanto, de um ponto de vista concreto, a simples autorização legislativa 

genérica e abstrata pode não ser suficiente para justificar a escolha do ente público por 

celebrar determinado negócio jurídico processual. 

Isso porque, como já visto, a celebração de um negócio processual pelo Poder 

Público decorre de um ato pré-negocial, predominantemente discricionário,454 por meio do 

qual o agente público competente, presentando o ente público, decide por firmar 

determinada avença processual. Nesse sentido, o ato pré-negocial, assim como qualquer 

ato administrativo de cunho decisório,455 deve conter motivação que lhe dê amparo.  

No direito administrativo, a motivação dos atos decisórios, importante lembrar, 

é impositiva como forma de garantir a transparência da atuação do ente público e o eventual 

controle interno e externo dos órgãos competentes.456 Consubstancia-se na exposição 

explícita, clara e congruente457 dos fundamentos fáticos e jurídicos que conduziram à 

prática daquele ato. 

Para fins de motivação do ato pré-negocial, a simples invocação da autorização 

abstrata do art. 190, CPC não parece ser suficiente, na medida em que não revela os 

fundamentos jurídicos que conduziram à opção pela celebração da avença processual, mas 

apenas aponta o dispositivo que viabilizou, em abstrato, aquela customização.  

Necessário, mais do que isso, que o ente público demonstre quais os 

fundamentos jurídicos que conduziram, em concreto, à decisão pela celebração do negócio 

jurídico processual. Afinal, se deve existir um ato pré-negocial, deliberando por pactuar ou 

não o negócio, é necessário que ele seja devidamente fundamentado e motivado.458  

É nesse contexto que se demonstra relevante a função autorizativa ou de 

estímulo da igualdade. Com efeito, o princípio da igualdade poderá ser o fundamento ou 

 
454 Embora essa discricionariedade possa ser substancialmente reduzida pela função limitativa da igualdade 
extraprocessual, consoante exposto ao longo do tópico 4.2. 
455 Defendendo necessidade de motivação como requisito de validade para qualquer ato administrativo que 
tenha conteúdo decisório Cf. ARAGÃO, Alexandre Santos de. Teoria geral dos atos administrativos – uma 
releitura à luz dos novos paradigmas do direito administrativo. Ob. Cit., p. 50-51. 
456 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 27 ed. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 82-
82. 
457 É, aliás, o que consta do art. 50, §1º da Lei 9.487/99 (Lei do Processo Administrativo Federal): § 1o A 
motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com 
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte 
integrante do ato. 
458 Na prática isso poderia ser feito em procedimento administrativo instaurado para o acompanhamento 
estratégico da demanda judicial na qual realizado o negócio processual, caso ele seja incidental, e em processo 
administrativo específico no caso de negócio pré-processual. 
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um dos fundamentos jurídicos a motivar a celebração de um negócio jurídico processual, 

amparando aquela decisão administrativa consubstanciada no ato pré-negocial. 

Uma pequena ressalva é devida neste ponto. Não se ignora, neste trabalho, que 

a celebração de um negócio jurídico processual será, como regra, uma busca, pelas partes, 

de maximizar, em seu próprio favor, a relação entre custos e benefícios do processo.459 

Nesse sentido, poderia soar ingênuo que o Poder Público pudesse celebrar eventual acordo 

de customização tendo como fundamento ou estímulo único a ideia de concretizar a 

igualdade no processo.  

Contudo, é importante lembrar que, diferente dos particulares em geral, o Poder 

Público está jungido à concretização de um ideal igualitário em sua atividade 

administrativa, o que deve refletir na sua atuação dentro e fora do processo.  

Ademais, se pode parecer ilusório, em princípio, imaginar que a concretização 

do princípio da igualdade poderia parametrizar a estratégia processual do Poder Público, o 

mesmo não se pode dizer de sua estratégia negocial. Vale dizer, o negócio jurídico 

processual, sem dúvidas, é um instrumento de modificação de regras processuais, 

configurando, portanto, um ato jurídico processual em sentido amplo. No entanto, é 

também um mecanismo consensual ou negocial, de modo que deve ser inspirado pelos 

valores de uma consensualidade administrativa. Ora, como vimos no item 3.1.2 deste 

trabalho uma das vantagens de uma postura consensual da Administração é exatamente a 

maior paridade existente entra administrado e Poder Público.460 Nesse sentido, parece claro 

que a postura negocial do Administração, ainda quando voltada para alterar elementos do 

processo, deverá observar essa ideia de paridade e, portanto, estar mais harmonizada com 

a concretização do princípio igualitário. 

Por fim, entende-se que não é necessário pensar na igualdade como fundamento 

exclusivo da celebração de um negócio jurídico processual, sendo possível que outros 

princípios e normas jurídicas amparem a escolha do agente público, o que não retira a 

relevância da função autorizativa de estímulo ora apresentada. 

Feita essa ressalva, é importante destacar que tanto a igualdade entre os 

cidadãos perante a Administração Pública, quanto a igualdade entre Administração Pública 

 
459 OSNA, Gustavo. “Contratualizando o processo”: três notas sobre os negócios jurídicos processuais (e seu 
possível fracasso). Ob. Cit., p. 168. 
460 PALMA, Juliana Bonacorsi de. Sanção e acordo na Administração Pública. São Paulo: Malheiros, 2015, 
p. 128. 
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e o particular, como partes de um processo ou de um negócio jurídico processual, poderá 

desempenhar função autorizativa ou de estímulo. 

 

4.4.1. O tratamento igualitário como fundamento autorizativo da celebração de 

negócios jurídicos processuais envolvendo o Poder Público. 

 

Como visto no primeiro capítulo, a igualdade sob o ponto de vista da 

Administração Pública, para fins deste trabalho, se configura pelo dever de tratamento 

igualitário devido aos administrados. No campo dos negócios jurídicos processuais, 

portanto, significará conferir aos administrados/litigantes oportunidades iguais no que 

tange à celebração de acordos processuais. 

Se por um lado, essa igualdade limita a discricionariedade da decisão 

administrativa pela celebração ou não de negócio processual, evitando que a Administração 

Pública atue de forma incoerente com seus próprios precedentes,461 por outro lado ela 

autoriza e estimula a celebração de negócios jurídicos processuais que caminhem no 

sentido de um tratamento igualitário dos administrados.462 

Em outras palavras, a igualdade, nessa dimensão que incide sobre o tratamento 

dado pela Administração a seus administrados, serve como fundamento para a celebração 

de negócios processuais em igualdade de condições com negócios anteriormente 

celebrados, quando as situações fáticas dos casos sejam semelhantes. Dessa forma, a 

igualdade pode autorizar ou estimular a celebração, pelo Poder Público, de negócio 

processual que coloque um particular ou um grupo de particulares em condições de 

igualdade com os demais. 

Imagine-se, que o Poder Público, diante de determinado caso repetitivo, por 

exemplo uma controvérsia envolvendo a validade de tributo, propõe, a todos aqueles que 

ajuizaram ações envolvendo o caso, a suspensão dos processos, em qualquer instância, até 

julgamento do recurso repetitivo relativo ao tema no Superior Tribunal de Justiça, como 

forma de evitar tramitação processual desnecessária, economizando esforços do Judiciário 

e de ambas as partes. A simples circunstância de se propor o mesmo negócio jurídico 

 
461 Vide item 4.2. 
462 Esse parece ser também o entendimento de Thiago Benevenuto para quem a isonomia serve como motivo 
para a celebração de negócios processuais que gerem uma atuação uniformizada, sobretudo em demandas de 
massa e repetitivas (BENEVENUTO, Thiago de Freitas. As convenções processuais e a Fazenda Pública. 
Ob. Cit., p. 104-105).  



 

 

176 

 

processual a todos aqueles que ajuizaram a mesma demanda já deriva de uma necessidade 

de tratamento igualitário entre os administrados, de modo que essa providência poderia 

perfeitamente ser autorizada e mesmo estimulada pelo princípio da igualdade enquanto 

dever de tratamento igualitário. 

No entanto, para o que aqui se pretende ilustrar, imagine-se, ainda, que diante 

de outro caso repetitivo envolvendo matéria diversa, como por exemplo, uma controvérsia 

envolvendo a validade de determinado benefício estatutário de servidores públicos, o STJ 

também afeta recurso representativo de controvérsia para julgamento pela sistemática dos 

recursos repetitivos. Nesse caso, o princípio da igualdade poderia servir como fundamento 

autorizativo ou de estímulo para que o mesmo tipo de negócio processual fosse proposto 

aos autores das ações envolvendo referido tema. Perceba-se que, a rigor, os autores das 

ações envolvendo benefício estatutário não estão na mesma situação dos autores das ações 

envolvendo o crédito tributário, uma vez que, do ponto de vista material, tem-se outro tipo 

de litígio. No entanto, considerando que, do ponto de vista processual as situações seriam 

semelhantes, a ideia de um tratamento igualitário poderia fundamentar/autorizar a 

proposição desse último negócio jurídico processual. 

A exigência de tratamento igualitário ao Poder Público também pode estimular 

o Poder Público a estender a oportunidade de celebrar determinado negócio jurídico 

processual a todo particular que venha a se encontrar em situação semelhante ou análoga 

àquele que se beneficiou de uma customização processual.463 Trata-se, aliás, de providência 

de especial relevância quanto aos negócios processuais envolvendo o Poder Público, na 

medida em que, os entes públicos são atores processuais rotineiramente envolvidos em 

litígios repetitivos. 

Imagine-se que, em determinado caso, ente público celebra negócio jurídico 

processual com um particular, estabelecendo meio alternativo de comunicação de atos 

processuais, como, por exemplo, e-mail ou whatsapp. Verifica-se, posteriormente, que o 

resultado da customização foi vantajoso para ambas as partes. Nesse caso, o princípio da 

igualdade em sua vertente extraprocessual poderia amparar ou mesmo estimular que o 

Poder Público viabilizasse a celebração de negócio processual da mesma natureza para 

 
463 No mesmo sentido, Mirna Cianci e Bruno Lopes Megna afirmam que “deverá haver isonomia na prática 
de tais negócios [negócios jurídicos processuais, estendendo-se aos demais administrados a possibilidade de 
prática tal ato nas mesmas circunstâncias” (CIANCI, Mirna; MEGNA; Bruno Lopes. Fazenda Pública e 
negócios jurídicos processuais no novo CPC: pontos de partida para o estudo. Ob. Cit., p. 671). 
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todos os litigantes interessados, afinal, dessa forma, estar-se-ia promovendo um tratamento 

igualitário para todos os particulares interessados, como preconiza a ideia de igualdade. 

Na mesma esteira, a exigência de um tratamento igualitário de todos perante a 

Administração Pública, ainda que não imponha, deve estimular a regulamentação dos 

parâmetros e critérios para a celebração de negócios processuais.  

Já se tratou da regulamentação enquanto autovinculação prévia da 

Administração Pública no item 4.2.4. Naquele ponto, enfocamos na ideia de autolimitação, 

ou seja, o Poder Público limitando a discricionariedade de suas próprias decisões ao 

parametrizá-las em normas infralegais. Nesse momento, contudo, temos em mente o 

potencial uniformizador que as regulamentações podem ter. Ou seja, a regulamentação 

enquanto forma promover tratamento igualitário quanto aos potenciais celebrantes de 

negócios jurídicos processuais. 

É cediço, como visto no item 4.2.4, que diversos entes públicos, por meio de 

seus órgãos de representação judicial, vêm regulamentando os requisitos e parâmetros para 

celebração de negócios processuais.464 Esse proceder possui inequívoco potencial 

igualitário, pois evita que agentes públicos, que representam o mesmo ente, ajam de forma 

incoerente e desarmônica.465 

Ademais, para fins do que aqui se defende, seria plenamente possível e mesmo 

desejável que a regulamentação dos entes públicos indicasse a igualdade como um dos 

motivos jurídicos a ensejar a celebração de negócios processuais. Em outras palavras, 

poderia a norma infralegal apontar a necessidade de que os acordos processuais a serem 

celebrados pelo Poder Público tivessem como um dos seus fundamentos de celebração o 

princípio da sua igualdade, enquanto dever de tratamento igualitário dos administrados, a 

fim de que pudessem ser celebrados acordos processuais para concretizar situações de 

igualdade entre os administrados. 

No entanto, aqueles entes públicos que, por meio de seus órgãos de 

representação judicial, regulamentaram a customização processual, não indicaram o dever 

 
464 i) Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), tendo expedido a Portaria 360/2018 que autoriza e 
parametriza, ainda que não de forma muito detalhada, a celebração de negócios jurídicos processuais pelos 
Procuradores da Fazenda; ii) a Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Resolução PGE 
4.324/2019; iii) Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco, através da Portaria 24/2019; iv) a Procuradoria 
Geral do Estado do Amazonas, no art. 10 da Instrução Normativa 003/2017; v) a Procuradoria Geral do 
Distrito Federal, por meio da Portaria 681/2018. 
465 Também defendendo a regulamentação como forma de padronizar e trazer isonomia à celebração de 
negócios processuais pelo Poder Público Cf. SANTOS, Tatiana Simões dos. Negócios processuais 
envolvendo a Fazenda Pública. Ob. Cit., p. 682-683. 
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de tratamento igualitário nas respectivas normas infralegais, o que, entretanto, não impede 

que esse princípio constitucional e direito fundamental dos cidadãos seja respeitado, na 

medida em que decorre do próprio texto constitucional. 

Por fim, outra manifestação da função autorizativa ou de estímulo da 

igualdade revela-se na celebração pelos entes públicos dos chamados protocolos 

institucionais, que representam acordos processuais coletivos celebrados entre instituições 

para promover adaptações procedimentais ou mesmo regulamentar o exercício de 

determinado direito, dever, faculdade ou ônus processual, em diversos casos que 

envolvam os pactuantes e que tratem de uma mesma matéria.466  

O dever de tratamento igualitário serve como estímulo, motivação e fator 

autorizativo para a celebração desse tipo de negócio processual, na medida em que o 

mesmo afeta da mesma forma todos aqueles que sejam representados pelas instituições 

que celebraram o acordo, servindo como forma de gestão coletiva de processos.467 

Marco Antonio Rodrigues cita, como exemplo, a possibilidade de protocolo 

institucional firmado por órgão de Advocacia Pública e a Defensoria Pública local para 

que ações envolvendo prestações de saúde venham acompanhadas de laudo médico de 

médico do sistema público, de modo a evitar questionamentos judiciais quando idoneidade 

do laudo particular.468  

Perceba-se que a ideia de igualdade enquanto tratamento igualitário por meio 

da celebração de negócios processuais se adequa perfeitamente ao exemplo, uma vez todos 

 
466 Thiago Benevenuto defende a priorização dos protocolos institucionais em matéria de negócios 
processuais envolvendo a Fazenda Pública. Isso porque, os entes públicos com frequência se envolveriam 
em demandas repetitivas e os protocolos institucionais facilitariam um tratamento impessoal e isonômicos 
desse tipo de demanda (BENEVENUTO, Thiago de Freitas. As convenções processuais e a Fazenda Pública. 
Ob. Cit., p. 121-125). No mesmo sentido Marco Antonio Rodrigues afirma “parece-nos que são 
recomendáveis, de modo a assegurar a impessoalidade, os negócios processuais celebrados entre instituições 
– os chamados protocolos institucionais -, de modo a promover adequações procedimentais em diversos casos 
de uma mesma matéria em que também atue aquele que pactuou com o Poder Público” (RODRIGUES, 
Marco Antonio. A Fazenda Pública no processo civil. Ob. Cit., 375-376). 
467 BARREIROS, Lorena Miranda Santos. Convenções processuais e Poder Público. Ob. Cit., p. 381. 
468 RODRIGUES, Marco Antonio. A fazenda pública no processo civil. Ob. Cit. p. 376. Há que se tomar 
cuidado, nesse caso, para que o instrumento de promoção da uniformidade de tratamento não acabe por gerar 
justamente o contrário: tratamento anti-isonômico. Tomando o exemplo do protocolo institucional, imagine-
se que o ente público, ou sua Procuradoria, pactue com a Defensoria Pública local convenção processual para 
facilitar o cumprimento de decisões judiciais envolvendo tratamentos de saúde. Ora, caso o jurisdicionado 
não seja assistido pela Defensoria Pública, mas por advogado particular, poderia o ente público negar a 
celebração de negócio processual nos mesmos termos daquele celebrado com a Defensoria? Seria legítimo 
que aquele particular representado por advogado particular tenha situação menos favorecida do que aqueles 
que, em situação idêntica, são representados pela Defensoria Pública? A resposta, a toda evidência, parece 
ser negativa, sob pena de se concretizar o indesejado tratamento anti-isonômico.  
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aqueles jurisdicionados que sejam representados pela Defensoria Pública perante aquele 

ente receberão o mesmo tratamento. 

Quando os protocolos institucionais são celebrados com o Poder Judiciário 

para regrar aspectos procedimentais das demandas movidas contra o ente público também 

podem ser estimulados pela ideia de igualdade enquanto tratamento igualitário dos 

administrados. 

Um exemplo ilustrativo dessa circunstância seria um protocolo institucional 

para racionalizar a utilização da audiência do art. 334, CPC, por meio do qual o Poder 

Público informe ao Judiciário quais matérias são passíveis de autocomposição em 

concreto, a fim de que a audiência só seja realizada quando houver viabilidade de acordo 

entre as partes.469  

Nesse caso, os jurisdicionados já terão condições de saber de antemão se vale 

a pena ou não requerer a realização da audiência do art. 334, CPC e, ao mesmo tempo, 

terão a segurança de nenhum outro litigante terá oportunidades de realização de audiência 

distintas da sua, o que lhes traz uma garantia de tratamento igualitário. 

O que se constata, portanto, é que diversos são os tipos de negócios 

processuais cuja celebração pode ser autorizada ou estimulada pelo princípio da igualdade 

enquanto dever de tratamento igualitário das partes. A função autorizativa da igualdade, 

portanto, se concretiza na motivação para celebração negócios processuais que tenham o 

condão de gerar um tratamento igualitário aos administrados/litigantes. 

 

4.4.2. O equilíbrio ou paridade entre as partes como fundamento autorizativo da 

celebração de negócios jurídicos processuais envolvendo o Poder Público. 

 

A igualdade sob o ponto de vista do equilíbrio entre as partes também poderá 

exercer influência autorizativa ou de estímulo na celebração de negócios processuais pelo 

Poder Público.  

Com efeito, se, por um lado, igualdade intra caso, como equilíbrio entre as 

partes, limita a validade de negócios processuais entre Poder Público e particular quando o 

desequilíbrio entre as partes for tão intenso que tiver o condão de afetar o consentimento 

 
469 O exemplo é de BENEVENUTO, Thiago de Freitas. As convenções processuais e a Fazenda Pública. Ob. 
Cit., p. 123-124. 
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da parte mais fraca,470 por outro lado ela autoriza e estimula a celebração de negócios 

jurídicos processuais que caminhem no sentido de construir um processo mais paritário e 

equilibrado envolvendo o Poder Público.471 

Vale dizer, a igualdade enquanto equilíbrio entre as partes pode funcionar como 

fundamento autorizativo ou de estímulo para a celebração de negócios processuais que 

gerem maior paridade ou equilíbrio entre as partes. Entende-se, portanto que a igualdade, 

na dimensão ora analisada, desempenharia uma função autorizativa ou de estímulo à 

celebração de determinados negócios processuais que tenham o condão de gerar um 

ambiente processual mais paritário e com resultados mais isonômicos. 

Não se defende, é bom ressaltar, que essa função autorizativa ou de estímulo 

da igualdade processual representaria uma imposição ou um dever dirigido ao Poder 

Público de celebrar negócio jurídico processual. Concepção dessa natureza, segundo 

parece, poderia redundar no numa aniquilação da voluntariedade necessária à 

caracterização do negócio jurídico enquanto ato de manifestação de vontade.  

Entende-se, isto sim, que a igualdade, nessa função positiva, representaria 

mais um esteio principiológico, isto é, mais um fundamento autorizativo a ser invocado 

pelo agente público na decisão de celebrar determinada avença processual. Representará, 

portanto, um estímulo, um vetor de atuação, um fundamento adicional à celebração 

daqueles negócios processuais que tenham o condão de gerar um processo mais paritário. 

Partindo, portanto, dessa visão, como seria possível construir um processo mais 

paritário e equilibrado envolvendo o Poder Público, por meio de negócios jurídicos 

processuais? Em abstrato, é possível pensar em diversos negócios jurídicos processuais 

capazes em tese de trazer maior equilíbrio entre as partes em um processo judicial. 

Negócios processuais envolvendo o ônus da prova472 podem ser um bom exemplo.473 

 
470 Vide item 4.3. 
471 Esse parece ser também o entendimento de Thiago Benevenuto para quem a isonomia serve como motivo 
para a celebração de negócios processuais que gerem uma atuação uniformizada, sobretudo em demandas de 
massa e repetitivas (BENEVENUTO, Thiago de Freitas. As convenções processuais e a Fazenda Pública. 
Ob. Cit., p. 104-105).  
472 Quando mencionamos negócios processuais envolvendo ônus da prova estamos fazendo referência ao 
ônus da prova subjetivo, ou seja, aquele que determina qual das partes deve produzir as provas sobre 
determinado fato controvertido. Não se pode confundir com o ônus da prova objetivo, ou seja, o critério que 
determina a decisão a ser proferida quando um fato controvertido não é provado. Sobre a distinção entre ônus 
da prova objetivo e subjetivo, Cf. TARUFFO, Michele. La prueba. Tradução de Laura Manríquez e Jordi 
Ferrer Beltrán. Madrid: Marcial Pons, 2008, p. 149-151. 
473 Como aponta Robson Renault Godinho: “a distribuição do ônus da prova pode ser, antes de um fator de 
agravamento dessa desigualdade [entre litigantes], uma forma de amenizar a disparidade real existente no 
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De fato, é sabido que a distribuição do ônus da prova, nos moldes do art. 373, 

CPC, possui, em regra, um perfil estático, isto é, previamente indicado na lei, segundo o 

qual ao autor caberá o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu 

caberá o ônus da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 

autor. O atual Código de Processo Civil, flexibilizando esta regra, positivou, no art. 373, 

§1º, a possibilidade de dinamização da distribuição das cargas probatórias a partir dos 

critérios ali previstos. 

Aliás, essa abertura para a dinamização do ônus da prova, como já visto, é 

associada pela doutrina à ideia de equilíbrio entre as partes,474 na medida em que a 

possibilidade de atribuir o encargo de provar àquele que tem melhores condições de fazê-

lo (ou, no mínimo, menos dificuldade) concretizaria um ideal de igualdade, fazendo com 

que a carga probatória não agravasse, mas antes mitigasse, desigualdades porventura já 

existentes entre as partes/litigantes. 

Com esse contexto em mente, é importante destacar que muitos autores vêm 

defendendo possibilidade de se celebrar negócios jurídicos processuais tendo por objeto o 

ônus da prova475 e, diante dessa realidade, a dinamização do ônus da prova, por via de 

acordo processual, também poderia atingir o mesmo fim igualitário. 

Portanto, seria plenamente possível, com fundamento e amparo na igualdade 

processual enquanto equilíbrio entre as partes, a celebração de negócio jurídico processual 

sobre ônus da prova envolvendo o Poder Público.  

Imagine-se, a título ilustrativo, um contrato de Parceria Público-Privada, regido 

pela Lei 11.079/04, por meio do qual a Administração Pública busca, junto ao parceiro 

privado, a realização de obras de melhoria e posterior gestão de determinada infraestrutura 

pública. É sabido que, em parcerias público-privadas, a repartição dos riscos oriundos do 

contrato pode ser feita pelos próprios contratantes, à luz das peculiaridades do objeto da 

avença.476 Nesses casos, inclusive, é comum que cada parte assuma os riscos para os quais 

 

processo.” (GODINHO, Robson Renault. Negócios processuais sobre o ônus da prova no novo código de 
processo civil. Ob. Cit., p. 214-215). 
474 MITIDIERO, Daniel. Colaboração no processo civil: pressupostos sociais, lógicos e éticos. 3 ed. São 
Paulo: Editoria Revista dos Tribunais, 2015, p. 135; ABREU, Rafael Sirangelo de. Igualdade e processo: 
posições processuais equilibradas e unidade do direito. Ob. Cit., p. 215. 
475 Por todos, Cf. GODINHO, Robson Renault. Negócios jurídicos processuais sobre o ônus da prova no 
novo código de processo civil. Ob. Cit., p. 223-240. 
476 ARAGÃO, Alexandre Santos de. A evolução da proteção do equilíbrio econômico-financeiro nas 
concessões de serviços públicos e nas PPP’s. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 263, p. 
59-63, mai/ago 2013. 
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detém mecanismos mais eficazes de mitigação”.477  Trata-se de uma repartição equilibrada 

de riscos contratuais. Assim, por exemplo, os riscos do projeto ficam com aquela parte que 

elaborou o projeto, pois esta teria as melhores condições para mitigar tais riscos.  

Seguindo essa mesma lógica igualitária, em vez de se submeter eventual litígio 

decorrente desse contrato à regra estática do art. 373, CPC, seria perfeitamente possível 

que os contratantes pactuassem a distribuição do ônus da prova alocando o ônus da prova 

sobre aquele que tivesse melhores condições de se desincumbir dele, à luz do que dispõe o 

contrato. Assim, por exemplo, se a controvérsia gira em torno de um erro de projeto que 

teria gerado consequências danosas a uma das partes, o ônus de provar que houve ou não 

erro de projeto recairia sobre aquele que teria melhores condições para tanto, ou seja, a 

parte que elaborou o projeto. Essa lógica poderia ser repetida fazendo coincidir o risco 

alocado a uma das partes com o ônus de provar em eventual e futuro conflito perante o 

Judiciário. Essa e outras modelagens acerca do ônus da prova em contratos administrativos 

poderia gerar um ambiente processual mais equilibrado e paritário, na medida em que o 

poder de influência das partes sobre o juiz, a partir da produção probatória, estaria sendo 

distribuído de forma mais equânime. 

Nessa esteira, negócios jurídicos processuais dessa natureza poderiam ser 

autorizados ou mesmo estimulados pelo princípio da igualdade processual, enquanto 

equilíbrio entre as partes. Mais uma vez, o que se quer dizer aqui é que a igualdade 

processual poderia funcionar como mais um fundamento a amparar a decisão de celebrar 

tais negócios, mais um vetor principiológico a ser externado na motivação do ato pré-

negocial. 

Outro tipo de negócio jurídico processual capaz, em tese, de gerar um ambiente 

processual mais equilibrado e paritário envolvendo o Poder Público seria aquele 

envolvendo as prerrogativas processuais da Fazenda Pública. No entanto, considerando que 

o tema enseja reflexões mais detidas, passaremos a abordá-los em tópico específico. 

 

4.4.2.1. Negócios processuais envolvendo a renúncia de prerrogativas processuais da 

Fazenda Pública.  

 

 
477 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo; LOUREIRO, Caio de Souza. A (re)afirmação do equilíbrio 
econômico-financeiro das concessões. Revista de Direito Público da Economia, Belo Horizonte, ano 12, n. 
47, jul/set. 2014, p. 142 
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As prerrogativas processuais da Fazenda Pública nada mais são do que regras 

processuais diferenciadas estabelecidas pela lei e, por vezes, até mesmo pela Constituição, 

as quais, em geral, não são extensíveis aos demais litigantes.478 Exemplos típicos de 

prerrogativas processuais são, dentre outras: o prazo em dobro para manifestações 

processuais (art. 183, CPC), a remessa necessária (art. 496, CPC); a intimação pessoal (art. 

183, CPC); e o sistema de pagamentos de débitos judiciais por precatório ou RPV (art. 100, 

CF/88). 

De início, importante reconhecer e registrar que existem, no âmbito 

doutrinário, duras críticas dirigidas às prerrogativas processuais da Fazenda, sob o 

fundamento de que seriam verdadeiros privilégios atribuídos ao Poder Público, ou seja, de 

que seriam desequiparações sem fundamento constitucional e, portanto, ilegítimas.479 As 

referidas críticas partem da ideia de que não haveria qualquer motivo ou justificativa 

legítima para tratar os entes públicos de forma diferenciada em relação aos demais 

litigantes no âmbito processual, de modo que as prerrogativas seriam discriminações 

arbitrárias. 

Por outro lado, importante setor da doutrina reconhece a validade do 

estabelecimento de regras processuais diferenciadas em favor da Fazenda Pública,480 como 

forma de suprir deficiências inerentes ao funcionamento da estrutura administrativa e de 

adaptar as regras processuais ao regime jurídico de direito material aplicável aos entes 

públicos. Vale dizer, diversos autores entendem que existem, sim, motivos legítimos a 

ensejar o tratamento diferenciado da Fazenda Pública no processo. Dessa forma, longe de 

 
478 Algumas das prerrogativas processuais da Fazenda Pública, como, por exemplo, o prazo em dobro para 
manifestações processuais também são estendidas para outros atores processuais, como a Defensoria Pública 
(art. 186, CPC/15) e o Ministério Público (art. 180, CPC/15). 
479 DINAMARCO, Candido Rangel. Instituições de direito processual civil. Volume I. 6 ed. São Paulo 
Malheiros, 2009, p. 216; MEDINA, José Miguel Garcia. Novo código de processo civil comentado. 4 ed. 
São Paulo: RT, 2016, p. 315; GARCIA, André Almeida. Repensando o processo contra o Poder Público. 
Tese (Doutorado). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo. 2014, p. 61. 
480 CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 
27-36; BARREIROS, Lorena Miranda Santos. Negociabilidade de prerrogativas processuais da Fazenda 
Pública: tentativa de sistematização. Ob. Cit, p. 276. Tratando especificamente da prerrogativa de prazo mais 
dilatado para a Fazenda Pública, Barbosa Moreira afirma: “las personas jurídicas de derecho público y el 
Ministerio Público disponen, en el derecho brasileño de plazos más largos que los concecidos a otros 
litigantes. Se considera que tales privilegios están justificados por la complejidad de las cuestiones que los 
órganos públicos tienen que discutir y por la dificuldade que suelen tener sus representantes en colegir los 
datos y elementos de prueba que necesitan. Tambien aquí, por conseguiente, se trataria de sobreponer la 
igualdad material a la igualdad formal. (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. La igualdad de las partes en el 
proceso civil. Ob. Cit., p. 71). 
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configurar discriminações arbitrárias, as prerrogativas concretizariam a igualdade material 

entre as partes. 

 A realidade é que é difícil tratar das prerrogativas enquanto gênero 

considerando que regras tão distintas estão agrupadas sob a mesma denominação. Vale 

dizer, como tratar de forma indistinta a regra de intimação pessoal do ente público e a regra 

de pagamento de dívidas pelo sistema de precatórios?  

Isso significa dizer que um juízo de compatibilidade das prerrogativas 

processuais da Fazenda Pública com a Constituição não pode prescindir de uma análise 

individualizada de cada prerrogativa específica,481 o que, contudo, não é o objetivo deste 

trabalho.  

Considerando a finalidade a que se propõe o presente tópico, qual seja, 

demonstrar que a igualdade processual pode autorizar a celebração de negócios jurídicos 

processuais que envolvam as prerrogativas processuais da Fazenda quando estes tiverem o 

condão de tornar o processo mais equilibrado, optamos por tratar, para fins ilustrativos, de 

duas prerrogativas processuais: o prazo em dobro para manifestações processuais (art. 183, 

CPC) e a intimação pessoal dos entes públicos (art. 183, CPC). 

A escolha decorre do fato de que, em nosso juízo, ambas as prerrogativas são 

válidas à luz da Constituição e, também, porque ambas são passíveis de renúncia por meio 

de negócios jurídicos processuais, o que não é o caso de todas as prerrogativas processuais 

da Fazenda Pública.482 

 Com efeito, a existência de regras diferenciadas para a Fazenda Pública no que 

tange aos prazos processuais e às intimações dos atos processuais se justifica, na medida e 

 
481 No mesmo sentido Marco Antonio Rodrigues: “Assim sendo, não é possível genérica e abstratamente 
afirmar que a instituição de benefícios processuais à Fazenda Pública é constitucional ou não. Faz-se 
imprescindível a verificação de cada previsão para controlar sua constitucionalidade no que se refere à 
observância da igualdade.” (RODRIGUES, Marco Antonio. A Fazenda Pública no processo civil. Ob. Cit., 
p. 19). 
482 Sobre a negociabilidade das prerrogativas processuais da Fazenda Pública, o estudo mais completo já 
desenvolvido até o momento é de Lorena Miranda Santos Barreiros. Segundo a autora, para fins de aferição 
de sua negociabilidade, existiriam dois tipos de prerrogativas: i) aquelas relacionadas ao regime jurídico de 
direito material a que sujeitam os entes públicos, das quais seriam exemplos, dentre outras, o regime de 
precatórios e a remessa necessárias; ii) aquelas relacionadas ao funcionamento da estrutura administrativa, 
das quais seriam exemplo o prazo em dobro para manifestação processual e a intimação pessoal. Segundo a 
autora, como regra, apenas o segundo tipo de prerrogativas poderiam ser objeto de negociação ou renúncia 
(BARREIROS, Lorena Miranda Santos. Negociabilidade das prerrogativas processuais da Fazenda Pública. 
Ob. Cit., p. 278-286). Concordamos com a autora e, por conseguinte, discordamos de Marco Antonio 
Rodrigues para quem seria vedada a negociação processual relativa a prerrogativas processuais a Fazenda, 
na medida em que a lei teria estabelecido as prerrogativas de modo a tutela interesse da coletividade, de modo 
que fugiria “da disponibilidade do Poder Público abrir mão de tais prerrogativas por meio de negócio 
processual” (RODRIGUES, Marco Antonio. A Fazenda Pública no processo civil. Ob. Cit. p. 375). 
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em que auxilia para “minimizar as dificuldades operacionais da complexa estrutura 

burocrática a que se submete o Poder Público, além de viabilizar a atuação dos advogados 

públicos, a despeito do volume de trabalho que lhes é imposto”.483 É sabido, por exemplo, 

que a estrutura burocrática da Administração Pública dificulta, como regra, a obtenção de 

informações para elaboração de defesas e recursos e que os advogados públicos, 

diferentemente dos advogados privados, não podem renunciar a sua função ou escolher o 

tipo de demanda em que irá atuar.484 Essas circunstâncias, inerentes ao funcionamento da 

Administração Pública, justificam a existência de normas que positivam esse tratamento 

diferenciado dado à Fazenda Pública relativo a prazos e intimações processuais. 

No entanto, por mais que se reconheça que, em abstrato, os entes públicos se 

sujeitam a peculiaridades que exigem a positivação dessas prerrogativas processuais, em 

concreto, podem ocorrer situações, específicas e pontuais, em que as mesmas não sejam 

necessárias para suprir dificuldade legítima de atuação do Poder Público em juízo. Quando 

situações dessa natureza se concretizarem é possível que a renúncia a essas prerrogativas, 

por meio de negócios jurídicos processuais, possa gerar mais equilíbrio processual entre as 

partes do que sua manutenção.  

Imagine-se, novamente, um contrato de parceria público-privada celebrado 

entre o Poder Público e o particular envolvendo uma concessão de infraestrutura complexa. 

Em contratos dessa natureza, tem-se de um lado a Administração Pública concedente, que 

em virtude da magnitude do contrato reúne seus melhores esforços e profissionais em torno 

do projeto, e do lado contrário, particulares em geral sofisticados, do ponto de vista técnico, 

e muitas vezes reunidos em consórcios, a fim de dar conta da grandeza do contrato. Há, 

portanto, uma razoável paridade entre os contratantes.  

Nesses casos, é possível, inclusive, que os particulares decidam por submeter 

as controvérsias oriundas daquele contrato ao juízo arbitral, como expressamente autoriza 

o art. 11, III da Lei 11.079/04. Caso, contudo, o contrato não possua cláusula 

compromissória e o Judiciário seja a arena escolhida para a resolução de conflitos entre as 

partes, é plenamente possível que a avença contenha outros tipos de negócios processuais 

 
483 BARREIROS, Lorena Miranda Santos. Negociabilidade das prerrogativas processuais da Fazenda 
Pública. Ob. Cit., p. 282. 
484 CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo. Ob. Cit., p. 33. No mesmo sentido 
MORAES, José Roberto de. As prerrogativas e o interesse da Fazenda Pública. In: SUNDFELD, Carlos Ari; 
BUENO, Cassio Scarpinella (Coord.) Direito Processual Público: A Fazenda Pública em Juízo. 1ª ed. São 
Paulo: Malheiros, 2003. p. 69. 
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e, nesse contexto, acordos envolvendo as prerrogativas processuais de prazo e de intimação 

podem tornar a relação processual mais equilibrada.  

De fato, parece que, no contexto de um contrato dessa natureza, seria muito 

mais paritário a estipulação de prazos comuns e formas de intimação flexíveis, tal qual 

ocorreria numa arbitragem, na qual, em princípio, são inaplicáveis as prerrogativas 

processuais da Fazenda Pública,485 do que a eventual manutenção do prerrogativas 

processuais favoráveis apenas à Fazenda Pública. Vale dizer, o contexto de maior equilíbrio 

que permeia o contrato como um todo poderia influenciar e autorizar as partes a celebrar 

negócio jurídico processual que representasse renúncia às prerrogativas processuais da 

Fazenda ou ao menos que estendesse as prerrogativas processuais da Fazenda ao particular, 

a fim de que os dois tivessem o mesmo tratamento processual.486 

Além de equilibrar a relação jurídica processual em concreto, negócios 

jurídicos processuais dessa natureza poderiam ainda amenizar as críticas doutrinárias 

daqueles que entendem que as prerrogativas processuais da Fazenda Pública, em abstrato, 

seriam todas espécies de discriminações arbitrárias.487 

Portanto, casos específicos como o indicado acima podem apontar no sentido 

da celebração de negócio processual envolvendo prerrogativas de intimação e de prazo 

como forma de trazer maior equilíbrio processual entre as partes.  

O que se verifica, contudo, é que essa função autorizativa da igualdade 

enquanto equilíbrio entre as partes não irá autorizar a celebração de negócios processuais 

envolvendo prerrogativas não servirá para todos os conflitos nos quais se envolve a 

Fazenda Pública. Muito pelo contrário, é possível intuir que apenas numa quantidade 

pequena de casos ela faça sentido. Mesmo porque, as dificuldades enfrentadas pelos entes 

públicos na atuação processual decorrem, muitas vezes, da quantidade de conflitos em que 

se envolvem, de modo que, se em todos eles houvesse renúncia às prerrogativas 

 
485 Também defendendo que as prerrogativas processuais não são aplicáveis ao processo arbitral, na medida 
as questões tuteladas pelas prerrogativas podem (e devem) ser tratadas convencionalmente, Cf. MEGNA, 
Bruno Lopes. Arbitragem e Administração Pública. Ob. Cit., p. 245-258. 
486 Não temos a ingenuidade de imaginar que a simples busca por um processo mais equilibrado poderia 
fazer, por si só, o Poder Público renunciar às suas prerrogativas processuais. No entanto, no bojo da 
moldagem contratual que viabilizasse a renúncia de prerrogativas processuais como contrapartida de alguma 
renúncia do particular, a igualdade processual poderia ser mais um fundamento, mais um esteio 
principiológico e mais uma motivação para a celebração de um negócio processual dessa natureza. 
487 É o que defende Juliana Melazzi Andrade ao tratar da possibilidade de negociação processual envolvendo 
as prerrogativas processuais da Fazenda constantes da Lei de Execuções Fiscais. Cf, ANDRADE, Juliana 
Melazzi. Negócios processuais na execução fiscal. In CABRAL, Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro 
Henrique. Negócios processuais. Tomo 2. Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 580. 
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processuais, tais dificuldades poderiam se agravar. O maior equilíbrio oriundo da dispensa 

de prerrogativas processuais se verificará, portanto, apenas em casos pontuais e específicos, 

sobretudo naqueles nos quais já haja um maior equilíbrio entre as partes no âmbito do 

direito material.  

É nesses casos, portanto, que a igualdade enquanto equilíbrio entre as partes 

funcionaria como vetor autorizativo ou mais um fundamento a amparar a pactuação de 

negócios processuais que, como exemplificado acima, pudessem trazer mais paridade entre 

litigantes. 
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CONCLUSÃO 

 

Por meio do presente trabalho buscou-se compreender como o princípio da 

igualdade condicionaria o espaço a autonomia e liberdade do Poder Público para 

flexibilizar e customizar o processo por meio dos negócios jurídicos processuais. A 

pergunta de pesquisa proposta buscava perquirir quais seriam as funções da igualdade no 

que tange aos negócios processuais envolvendo entes públicos e a hipótese era a de que o 

princípio desempenharia duas funções nesse particular: uma limitativa ou restritiva e outra 

função autorizativa ou de estímulo. 

Buscou-se responder à pergunta de pesquisa e testar a hipótese analisando, 

inicialmente, os institutos estudados de forma ampla para, em seguida, verificar, de forma 

mais concreta, os reflexos da igualdade no âmbito de liberdade dos entes públicos para 

flexibilizar e customizar o processo. 

Nesse sentido, foi necessário, no primeiro capítulo, analisar o princípio da 

igualdade, em seus aspectos conceituais e normativos, bem como delimitar quais das suas 

dimensões seriam relevantes para a análise empreendida. Vislumbrou-se que duas seriam 

as principais vertentes da igualdade para fins do presente trabalho: i) a igualdade dos 

administrados perante a Administração Pública, que exigiria um dever de tratamento 

igualitário entre os cidadãos interessados em celebrar negócios processuais; ii) a igualdade 

entre as partes de um mesmo negócio jurídico processual, extraída da ideia de igualdade 

processual, que determinaria a necessidade de equilíbrio entre Administração Pública e 

particular no caso concreto. 

Em seguida, entendeu-se necessário analisar a figura dos negócios jurídicos 

processuais também sob seus aspectos normativo e conceitual. Pretendeu-se demonstrar 

que se teria, nos negócios processuais, importante instrumento de flexibilização e 

customização processual, o qual poderia ser extremamente vantajoso às partes para tornar 

a relação jurídico-processual mais previsível, adaptável e eficiente. Verificou-se, contudo, 

que o principal ponto de interesse no estudo dos negócios processuais seria aquele 

concernente aos seus limites, na medida em que a autonomia das partes para customizar o 

processo não seria ilimitada. Foi possível, ainda, constatar que um dos principais limites à 

negociação processual seriam os princípios e garantias do processo, permitindo-se, desde 

já, o diálogo entre esta limitação e o princípio da igualdade. 
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Com o intuito de fechar a análise mais ampla dos institutos jurídicos constantes 

da pergunta e da hipótese de pesquisa, entendeu-se pertinente estudar a relação entre 

negócios processuais e Fazenda Pública. Nesta parte do trabalho, concluiu-se que: i) os 

entes públicos são destinatários do art. 190, CPC, possuindo, portanto, legitimidade para 

flexibilizar o processo por meio de negócios processuais; ii) além da possibilidade, em tese, 

de customização processual, na prática os entes públicos poderiam se beneficiar de um 

processo negociado; iii) que, para além dos limites vistos no segundo capítulo, a Fazenda 

Pública ainda se submeteria a condicionantes específicos no âmbito de sua negociação 

processual. 

Esse, portanto, foi o necessário caminho dogmático percorrido antes de 

enfrentar a pergunta de pesquisa e testar a hipótese. 

No quarto capítulo, buscou-se efetivamente analisar a maneira pela qual o 

princípio da igualdade impactaria e pelo qual ele deveria ser considerado na formulação 

de negócios jurídicos processuais entre a Administração e particulares. 

Entende-se que a hipótese de pesquisa foi comprovada, tendo sido 

demonstrado que o princípio da igualdade tem o condão de funcionar tanto como limite 

ou restrição quanto como autorização ou estímulo em relação aos negócios processuais 

celebrados pelos entes públicos. 

A análise da função limitativa passou pela retomada das dimensões da 

igualdade estudadas no primeiro capítulo dessa dissertação. 

Constatou-se, assim, que, sob o ponto de vista da Administração Pública, a 

igualdade como dever de tratamento igualitário em relação aos particulares, limitaria a 

discricionariedade da decisão por celebrar ou não negócio jurídico processual quando 

formado um padrão decisório em caso anterior. Concluiu-se, nesse sentido, ser aplicável 

a teoria dos precedentes administrativos ao ato pré-negocial que antecede a celebração de 

negócio processual, a representar uma autovinculação do Poder Público a sua decisão 

anterior quando preenchidos os seguintes requisitos: i) identidade subjetiva; ii) identidade 

objetiva; iii) legalidade do precedente; iv) a permanência da validade e eficácia do direito 

que lhe deu esteio e voluntariedade; v) espontaneidade do ato decisório tido como 

precedente. 

Essa função limitativa resguardaria, portanto, a noção de tratamento 

igualitário, e evitaria que negócios jurídicos processuais fossem viabilizados para alguns 

e negados para outros particulares, quando todos se encontrassem em situações 
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semelhantes. Viu-se, inclusive, que, em caso de desrespeito a essa vertente da igualdade, 

o particular eventualmente prejudicado teria legitimidade para exigir, mesmo 

judicialmente, a extensão do ato pré-negocial em seu favor, viabilizando que, assim como 

os demais administrados em mesma situação, também se beneficiasse do negócio 

processual. 

Verificou-se, ainda, que uma importante forma de resguardar a igualdade de 

tratamento entre casos de administrados distintos que se encontrassem em situações 

similares seria a regulamentação dos critérios e parâmetros para a celebração de negócios 

processuais, pois esta evitaria ou, no mínimo, minimizaria as chances de que eventual 

autonomia técnica dos agentes públicos competentes gerasse situações de tratamento 

desigual em relação aos particulares. 

Por outro lado, sob outra vertente, a igualdade intra caso como equilíbrio entre 

as partes limitaria a própria validade do negócio jurídico processual quando a assimetria 

fosse tão grande que inviabilizasse a própria sugestão de uma modificação consensual do 

processo. Nesse caso, a igualdade serviria como mecanismo para resguardar a 

manifestação livre e consciente de vontade de ambos os acordantes. Ou seja, só haveria 

efetiva limitação à celebração de negócio processual quando a assimetria entre Poder 

Público e particular fosse tão intensa que inviabilizasse uma manifestação de vontade livre 

e esclarecida do particular.  

Ademais, eventual invalidade oriunda da desigualdade entre os celebrantes só 

poderia ser declarada em caso de prejuízo ao particular, já que, em matéria processual, não 

seriam declaradas as nulidades sem prejuízo. 

Verificou-se, ainda que o controle dessa assimetria seria, em regra, 

desenvolvido pelo juiz, à luz do que dispõe o art. 190, § único, do CPC. No entanto, o 

Poder Público, enquanto parte, também teria o dever de tomar providências para evitar 

que eventual desigualdade, entre ele e o administrado, afetasse a formação do 

consentimento livre e consciente que implicasse em invalidade do negócio jurídico 

processual. Nessa esteira, foram sugeridas providências administrativas a fim de garantir 

aos particulares o adequado conhecimento acerca do conteúdo e alcance da avença 

processual firmada, como, por exemplo, a exigência de acompanhamento do particular por 

advogado, por meio de convênios com Defensoria Pública ou OAB local. Tais 

providências poderiam inclusive ser normatizadas, a fim de garantir que o equilíbrio entre 

Poder Público e particular ocorra em todos os casos de celebração de negócios processuais. 
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Por fim, constatou-se que, para além de uma função limitativa, a igualdade 

poderia desempenhar também uma função autorizativa ou de estímulo a celebração de 

negócios jurídicos processuais. Isso ocorreria naqueles casos em que o próprio negócio 

jurídico processual tivesse o condão de concretizar um tratamento mais igualitário entre 

particulares ou um processo mais paritário. Nesses casos, portanto, o princípio da 

igualdade serviria como fundamento jurídico a motivar e, portanto, autorizar a celebração 

de negócios jurídicos processuais. 

Nessa esteira, verificou-se que a igualdade, como dever de tratamento 

igualitário, ensejaria a autorização e mesmo estímulo para celebração de negócios 

processuais semelhantes para litigantes que estivessem em situação semelhante. Nessa 

hipótese, deveria o Poder Público, sempre que possível, estender a possibilidade de 

flexibilizar o processo a todos aqueles particulares ou litigantes que estivessem em 

situação semelhante. 

Por outro lado, constatou-se que a igualdade, enquanto equilíbrio entre as 

partes, poderia fundamentar ou autorizar a celebração de negócios processuais que 

tornassem o processo mais paritário entre o Poder Público e o litigante privado. Verificou-

se que essa possibilidade, no entanto, seria mais pontual, eis que relacionada a situações 

em que já houvesse razoável equilíbrio ou igualdade entre as partes do ponto de vista 

material. 

Com essas reflexões restou demonstrado como o princípio da igualdade 

impacta o âmbito de liberdade dos entes públicos para a celebração de negócios jurídicos 

processuais tanto limitando essas avenças, ou a decisão de celebrá-las, quanto, por vezes, 

autorizando-as, sendo possível concluir, portanto, que a hipótese de pesquisa foi 

confirmada. 
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