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ABSTRACT

The author looks into whether the judge may participate, 
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production in a dialectical relation of complementarity. 
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RESUMO

Investiga se o juiz poderia participar, conjuntamente com os 
particulares, da formação dos negócios processuais para re-
núncia de produção de provas em uma relação de dialética 
da complementariedade.
Analisa as consequências da não participação do juiz na formação 
de acordos probatórios, tendo em vista o escopo contemporâneo 
de obtenção de um processo mais democrático e dialético.
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1 INTRODUÇÃO

Um dos temas centrais de debate 
e de maior destaque no Código de 
Processo Civil de 2015 – CPC/2015 
(Lei n. 13.105/2015), que entrou em 
vigor em março de 2016, é a discussão 
em torno dos negócios jurídicos pro-
cessuais, em especial, da previsão de 
uma cláusula geral de negociação no 
art. 190 do aludido diploma, que per-
mite às partes interessadas, antes ou 
durante o curso de uma ação judicial, a 
celebração de acordo para negociarem 
regras do procedimento, ajustando-o 
às particularidades da sua demanda. 

Em que pese a existência dos negó-
cios jurídicos pactuados pelas partes já 
fosse possível desde a legislação processu-
al anterior (como, v.g., o art. 111, CPC/73, 
tratava de eleição de foro, o art. 301, IX, 
CPC/73, abordava a convenção de arbi-
tragem, entre outros), o CPC/2015 não só 
prevê apenas hipóteses pontuais, como 
autoriza, na redação desta cláusula geral 
supracitada, uma abertura para pactuação 
sobre todo e qualquer direito que admita 
autocomposição, desde que os sujeitos 
negociantes sejam plenamente capazes.

Com esta significativa ampliação do 
objeto que pode ser negociado pelas 
partes no bojo de um negócio jurídico 
processual, surgem questionamentos 
acerca dos limites de atuação dos sujei-
tos processuais, inclusive do papel do 
magistrado perante estas convenções. 
Nesse contexto, uma das questões mais 
polêmicas é a possibilidade de os nego-
ciantes decidirem pela vedação do uso e 
produção de determinadas provas, não 
sendo possível então que o juiz aprecie 
ou exija a produção destas provas em 
atenção ao princípio do respeito ao au-
torregramento da vontade. 

A questão que se pretende discutir 
neste trabalho é: o juiz como sujeito pro-
cessual não poderá participar da forma-
ção dos negócios jurídicos processuais, 
em particular, este sobre proibição do 
uso de determinadas fontes de prova? 
Limita-se então o juiz a um papel de 

realização do controle de validade dos 
acordos e, quando for o caso, sua homo-
logação? Se afirmativa a resposta, então, 
esta função de controlar a validade (veri-
ficar, v.g., a existência de alguma ofensa 
ao ordenamento jurídico) colocaria o 
magistrado em uma posição passiva, e 
não ativa no processo? É possível dizer 
que o processo é “coisa das partes” e 
que apenas a elas interessam delimitar 
e decidir o que será objeto de aprecia-
ção judicial, como no caso das fontes de 
prova? Como compatibilizar os interesses 
legítimos das partes e a atuação do juiz a 
fim de que este não retorne a uma posi-
ção superada de juiz “boca da lei” (agora 
um “boca dos negócios jurídicos proces-
suais”)? São essas algumas das questões 
e objetivos a serem atendidos. 

O contexto, então, é de um tema que 
ainda não possui entendimentos jurispru-
denciais consolidados e que apresenta di-
vergências doutrinárias, o que gera dúvidas 
na aplicação deste instituto pelo Estado-
Juiz, bem como não favorece a compreen-
são das partes sobre a atuação que podem 
ter dentro e fora do processo. 

Neste sentido, o presente trabalho 
busca, então, confrontar as teses dos 
defensores dessa cláusula geral de nego-
ciação sobre acordos de procedimento, 
explicando os argumentos em que se as-
sentam, bem como as teses daqueles que 
se posicionam de forma desfavorável a 
uma ampla possibilidade de disposição do 
procedimento pelas partes, demonstran-
do os fundamentos em que se baseiam.

Na doutrina, destacam-se posições 
de autores que sustentam que há deter-
minadas inconstitucionalidades perme-
ando alguns negócios jurídicos proces-
suais, algumas questões sobre as quais 

[...] os fenômenos jurídicos ou fatos jurídicos lato sensu são 
aqueles considerados relevantes para o Direito e assim 
valorados pela norma jurídica porque destes decorrem 
algumas consequências importantes – chamados de “efeitos” 
– no mundo jurídico.

as partes não poderiam dispor por sua 
manifestação de vontade, já que supos-
tamente seriam inerentes ao caráter pu-
blicístico do fenômeno processual e, em 
última linha, da própria jurisdição. Por 
outro lado, aduzem os defensores dos 
negócios jurídicos processuais, pela ne-
cessidade de liberdade negocial no pro-
cesso e pela participação das partes na 
escolha do procedimento e de alguns de 
seus efeitos como forma de construção 
de um processo mais democrático, com 
lastro na tese do princípio do respeito ao 
autorregramento da vontade. 

Neste panorama, é imperioso estu-
dar, inicialmente, em que consistem esses 
negócios jurídicos processuais, conceitos 
principais, classificação e perpassando pela 
análise deste instituto nos planos da exis-
tência, validade e eficácia da Teoria dos 
Fatos Jurídicos. Em seguida, analisar-se-ão 
as questões concernentes ao direito proba-
tório, como o direito fundamental à prova, 
o sistema jurídico de valoração da prova, as 
distinções entre meios e fontes de prova a 
fim de delimitar o objeto de estudo deste 
trabalho que são os negócios jurídicos 

que proíbem a produção de determinadas 
provas e, por consequência, vedam a aná-
lise destas fontes de prova pelo julgador. É 
precípuo, então, delinear o papel do magis-
trado neste contexto de negócios jurídicos 
processuais e a (des) necessidade de dia-
lética da complementariedade. Para tanto, 
será necessária pesquisa bibliográfica, ju-
risprudencial e estudo do texto legal como 
dos Enunciados do Fórum Permanente de 
Processualistas Civis – FPPC.

Enfim, trata-se de um tema contro-
verso, que tem dividido a doutrina pro-
cessualista do país acerca do seu conte-
údo, da abrangência, dos limites e, por 
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consequência, da (in) admissibilidade de algumas modalidades 
de negócios processuais. Neste contexto, o escopo do presente 
estudo é verificar o polêmico acordo para renúncia de provas e 
suas consequências na atividade de julgamento, no convenci-
mento do juiz e necessidade ou não de participação do magis-
trado para formação desse negócio processual, haja vista que 
o modelo do processo civil cooperativo exige colaboração de 
todos (inclusive a representatividade do juiz) para a obtenção 
da prestação jurisdicional mais justa e efetiva.

2 ESTUDO SOBRE O FENÔMENO DO NEGÓCIO JURÍDICO 

PROCESSUAL

Antes da análise dos negócios processuais, é imperioso o 
estudo do conceito de negócio jurídico à luz da Teoria do Fato 
Jurídico. Em seguida, será demonstrado o conteúdo dos negó-
cios processuais, partindo dos aspectos conceituais, classifica-
ção, princípios correlatos, para, ao final, compreender a legis-
lação e a jurisprudência sobre o tema. Embora ainda incipiente 
sobre este instituto, é precípuo trabalhar com as decisões dos 
tribunais pátrios. 

2.1 DO CONCEITO DE NEGÓCIO JURÍDICO E SUA TOPOLOGIA NA 

TEORIA PONTIANA

Proposta por Pontes de Miranda e desenvolvida por Marcos 
Bernardes de Mello, a Teoria do Fato Jurídico – comumente 
denominada de “Teoria Pontiana” – é uma forma de compreen-
são e sistematização dos diversos fenômenos jurídicos por um 
método racional e escalonado. O método consiste em abstra-
tamente considerar que o mundo do direito é dividido em três 
planos fundamentais: o plano da existência, o plano da validade 
e o plano da eficácia1. Sendo que deve-se entender cada plano 
como um degrau; então, para que o fato jurídico lato sensu siga 
do plano de validade para o de eficácia, v.g., deverá preencher 
os requisitos e pressupostos previstos em lei. 

Assim, os fenômenos jurídicos ou fatos jurídicos lato sensu 
são aqueles considerados relevantes para o Direito e assim va-
lorados pela norma jurídica porque destes decorrem algumas 
consequências importantes – chamados de “efeitos” – no mun-
do jurídico. Esclarece o autor Marcos Bernardes de Mello (2011, 
p. 39-40): em verdade, somente o fato que esteja regulado por 
norma jurídica pode ser considerado um fato jurídico, ou seja, 
um fato produtor de direitos, deveres, pretensões, obrigações 
ou de qualquer outro efeito jurídico, por mínimo que seja.

Inclusive porque existem variados acontecimentos que ocor-
rem no mundo dos fatos, mas apenas alguns possuem relevância 
para o Direito, e tão somente sobre estes eventos tidos como 
relevantes que os elementos do suporte fático irão se concretizar, 
fazendo incidir a norma jurídica. O suporte fático – também de-
nominado de “hipótese de incidência” – é, então, um substrato, 
um dos elementos da norma, composto de diversos fatos (ou de 
apenas um fato, o que consiste em circunstância incomum) que, 
ao se concretizarem no plano das realidades todos os elementos 
que o compõem é que se dá a incidência da norma, juridicizan-
do-o e fazendo surgir o fato jurídico (MELLO, 2011, p. 73). Nesse 
sentido, a norma jurídica, ao incidir no mundo dos fatos, gera o 
fato jurídico e seu suporte fático se extingue. 

Nesta senda, o fato jurídico lato sensu, que é conforme 

o Direito, divide-se em fato jurídico stricto sensu, em ato-fato 
jurídico, e ato jurídico lato sensu. Este último, por sua vez, sub-
divide-se em ato jurídico stricto sensu e negócio jurídico. Nossa 
análise, então, limitar-se-á ao estudo dos negócios jurídicos 
(sob pena de fuga do tema proposto). 

Assim, o negócio jurídico é o ato jurídico lato sensu cujo 
suporte fático depende, para sua concretude, da manifestação 
de vontade livre por sujeitos plenamente capazes na forma defi-
nida em lei, quando a lei lhe exigir uma dada forma. Acrescenta 
o autor Antônio do Passo Cabral (2016, p. 44) que os negócios 
jurídicos são aqueles [...] para os quais o sistema jurídico con-
fere o grau máximo de liberdade de conformação ao agente, 
que pode escolher não só o tipo de ato a ser praticado (seu 
enquadramento legal), mas também seu conteúdo eficacial. 
Nesta linha de raciocínio, conceitua Marcos Bernardes de Mello 
(2011, p. 225): [...] negócio jurídico é o fato jurídico cujo ele-
mento nuclear do suporte fáctico consiste em manifestação ou 
declaração consciente de vontade, em relação à qual o siste-
ma jurídico faculta às pessoas, dentro de limites predetermi-
nados e de amplitude vária, o poder de escolha de categoria 
jurídica e de estruturação do conteúdo eficacial das relações 
jurídicas respectivas, quanto ao seu surgimento, permanência 
e intensidade no mundo jurídico. 

Clássico exemplo de negócio jurídico, o contrato revela-se 
como um espaço de realização da autonomia da vontade por ex-
celência, tendo em vista que na celebração de contratos, as partes 
contratantes possuem um espaço de conformação maior para re-
digirem as cláusulas, debaterem os temas, sugerirem propostas. É 
o que diz Marcos Bernardes de Mello: Assim é que, por exemplo, 
nos contratos – que são a mais importante espécie de negócio 
jurídico – em geral os figurantes podem ter a liberdade de estru-
turar o conteúdo de eficácia da relação jurídica resultante, au-
mentando ou diminuindo-lhe a intensidade, criando condições e 
termos, pactuando estipulações diversas que dão, ao negócio, o 
sentido próprio que pretendem (IDEM, p. 202). 

Portanto, o negócio jurídico é o fenômeno do Direito em cuja 
elaboração estão autorizados os sujeitos de uma relação jurídica a 
delimitarem e elegerem seus efeitos desde que respeitem os limi-
tes legais e preencham todos os requisitos previstos para a reali-
zação daquele ato negocial. E, sendo assim, o elemento volitivo é 
imprescindível integrante do núcleo do suporte fático para a exis-
tência do negócio jurídico, conforme a seguir aprofundaremos.

2.2 ASPECTOS CONCEITUAIS E ESPÉCIES DOS NEGÓCIOS  

JURÍDICOS PROCESSUAIS

Os negócios processuais são acordos criados por sujeitos 
capazes, antes da existência de um litígio ou incidentalmente 
no curso de uma demanda judicial, para definição das regras 
que deverão ser observadas em eventual conflito. É uma for-
ma das partes se autodeterminarem mediante uma convenção 
estabelecendo as regras que melhor atendam as suas necessi-
dades. Diz Didier Jr. (2016a, p. 60): 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 jurídicas processuais ou 
alterar o procedimento. 

Ademais, é imprescindível rememorar que como não é 
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possível ao legislador prever todas as 
situações fáticas, o texto legal traz um 
procedimento padrão. Ocorre que, a 
realidade concreta por vezes demanda 
um tratamento diferenciado tendo em 
vista as vicissitudes do caso e aspectos 
pessoais das próprias partes. Nesta linha 
desenvolvida, acrescenta, então, Paula 
Saleh Arbs (2016, p. 114): as conven-
ções processuais podem ser um meio 
de modificação do procedimento ou de 
disposição de direitos processuais, pelas 
quais as partes [...] fixam novas regras 
para atos processuais abstratamente 
previstos em lei. 

Neste contexto, os negócios proces-
suais possibilitam uma flexibilização pro-
cedimental, o que adequa e ajusta as nor-
mas às especificidades do caso concreto. 
Essa flexibilização do procedimento é 
realizada, portanto, pelos próprios parti-
culares que, com respaldo em sua auto-
nomia da vontade, elegem as regras que 
deverão regular eventual litígio que surja 
entre elas. Este autorregramento pelas 
partes deverá ser respeitado pelo órgão 
julgador que não poderá julgar a conve-
niência dos negócios processuais, mas 
apenas exercer sobre elas um controle 
de validade, conforme se verá adiante. 
Segundo Didier Jr. (2016a, p. 60): sob 
esse ponto de vista, o negócio jurídico 
é fonte de norma jurídica processual e, 
assim, vincula o órgão julgador, que, em 
um Estado de Direito, deve observar e 
fazer cumprir as normas jurídicas váli-
das, inclusive as convencionais. 

Uma vez compreendido o conceito 
de negócio jurídico processual, e para 
assegurar um rigor técnico, é importante 
distinguir suas espécies para evitar confu-
são entre os institutos. Para tanto, explica 
Cruz e Tucci (2016, p. 26): [...] sob o as-
pecto dogmático, o gênero negócio jurí-
dico 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.

Portanto, é possível concluir que o 
objeto de estudo do presente trabalho 
são as convenções processuais, nas quais 
os sujeitos negociantes buscam alterar 
regras procedimentais ou dispor sobre 
ônus, faculdades, direitos e deveres. 

Então, uma convenção processual para 
dispor sobre produção de determinadas 
provas no curso de um processo ou fora 
dele – v.g., impedindo previamente o uso 
de algumas fontes de prova – é o que se 
questiona, neste ensejo, tendo em vista 
a interferência privada na atividade de 
julgamento, cabendo ao magistrado o 
exame das provas e determinação das 
que precisam ser produzidas a fim de 
comprovar os fatos alegados nos autos.

2.3 NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL E 

PRINCÍPIOS CORRELATOS

Há diversos princípios que podem 
ser associados aos negócios jurídicos 
processuais, como, v.g., os princípios do 
devido processo legal, da dignidade da 
pessoa humana, da segurança jurídica, 
da cooperação, do debate, do dispositivo 
etc. Contudo, os princípios de que decor-
rem diretamente os negócios processuais 
e que consagram a sua aplicação diante 
do CPC/2015, são os denominados pela 
doutrina: “princípio da adequação do 
procedimento” e “princípio do respeito 
ao autorregramento da vontade”.

2.3.1 O PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO DO 

PROCEDIMENTO

Inicialmente, cabível definir breve-
mente procedimento, que é a sucessão 
ou cadeia de atos processuais ordena-
dos que compõem o litígio. O processo 
realiza-se por meio do procedimento, 
assim, comparativamente, o processo é 
mais amplo, pois consiste na própria rea-
lização da jurisdição e não apenas numa 
mera série de atos ordenados. É o que 
defendem, por exemplo, Ada Pellegrini, 
Antônio Cintra e Dinamarco quando 
enaltecem a definição de processo como 
instrumento de exercício do direito de 
ação, de efetivação do direito material 
deduzido e, por conseguinte, da própria 
jurisdição: O processo é indispensável à 
função jurisdicional exercida com vistas 
ao objetivo de eliminar conflitos e fazer 
justiça mediante a atuação da vontade 
concreta da lei. É, por definição, o ins-
trumento através do qual a jurisdição 
opera (instrumento para a positiva-
ção do poder). (CINTRA; GRINOVER; 
DINAMARCO, 2012, p. 309)

Então, a forma como o procedimen-
to se desenvolve afeta necessariamente o 
fenômeno processual e também a pres-

tação jurisdicional, pois estão intrinse-
camente ligados. Em um procedimento 
em que a manifestação de vontade das 
partes seja muito limitada, restringida ir-
razoavelmente, é possível vislumbrar um 
processo antidemocrático e autoritário e, 
ainda, uma prestação jurisdicional injus-
ta. Como forma de evitar arbitrariedades 
e violações aos direitos dos particulares, 
os diplomas processuais brasileiros tor-
naram-se mais detalhistas e preocupados 
com as garantias fundamentais. 

Assim, as regras de procedimento 
vêm previstas na legislação processual, 
conferindo segurança jurídica àqueles 
que pretendem resolver seus conflitos 
pela via legal. Não custa recordar que tais 
normas são elaboradas abstratamente, 
considerando-se situações hipotéticas e 
genéricas. Ocorre que, no caso concre-
to, podem existir particularidades que 
exigem um tratamento diferenciado 
da regra padronizada definida em lei. 
Nesta toada, elucida o autor José dos 
Santos Bedaque (2011, p. 74): Trata-se 
da concepção de um modelo procedi-
mental flexível, passível de adaptação 
às circunstâncias apresentadas pela re-
lação substancial. Não se admite mais 
o procedimento único, rígido, sem possi-
bilidade de adequação às exigências do 
caso concreto. Muitas vezes a maior ou 
menor complexidade do litígio exige se-
jam tomadas providências diferentes, a 
fim de se obter o resultado do processo. 

Nessa linha de intelecção, o alu-
dido princípio – que José dos Santos 
Bedaque já denominava de “Princípio 
da Adaptabilidade do Procedimento às 
Necessidades da Causa” ou “Princípio 
da Elasticidade Processual” – é uma exi-
gência doutrinária para que o processo 
se torne cada vez mais efetivo a partir 
da adequação das normas processuais 
às especificidades da realidade fática. 
As vicissitudes e peculiaridades do caso 
concreto devem ser levadas em consi-
deração a fim de que sejam alcança-
dos os objetivos do direito processual 
(BEDAQUE, 2011, p. 75) , bem como 
para a composição justa do litígio.

2.3.2 O PRINCÍPIO DO RESPEITO AO 

AUTORREGRAMENTO DA VONTADE

O Código de Processo Civil de 
2015 reforça, em diversos dispositivos, 
a necessidade de respeito à autonomia 
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da vontade das partes, o que, por consequência, gera uma 
valorização da participação ativa dos interessados na solução 
de seus conflitos, como é o caso na conciliação, na mediação, 
na arbitragem, nos negócios jurídicos processuais, na previsão 
do princípio da cooperação – art. 6° do CPC/2015. Apesar de 
muitos destes institutos já estarem sendo realizados na prática 
forense desde a legislação anterior, o fato é que a doutrina tem 
tido a preocupação de consagrar o autorregramento como dire-
triz que deve ser considerada a fim de se garantir um processo 
efetivamente democrático.

Neste contexto, o autor Pedro Henrique Nogueira (2016, p. 
136) assim conceitua o referido princípio: parece-nos que o au-
torregramento da vontade se define como um complexo de 
poderes, que podem ser exercidos pelos sujeitos de direito, em 
níveis de amplitude variada, de acordo com o ordenamento 
jurídico. Este conjunto de poderes depende para sua concretu-
de do maior ou menor grau de liberdade que é conferido às 
partes no âmbito de um processo jurisdicional – um processo 
de direito público por excelência.

Ademais, é ainda um modo de garantir que o Estado (como 
um todo e não apenas o Estado-Juiz) não excederá os limites de 
ingerência na atuação dos jurisdicionados, uma vez que estes 
detêm autonomia da vontade e liberdade para conformarem 
seus direitos, deveres, faculdades, ônus e poderes no bojo de 
uma relação jurídica, em especial, na relação jurídica processual. 
Assim, elucida o autor Fredie Didier Jr. (2016b, p. 74): O prin-
cípio do respeito ao autorregramento da vontade no pro-
cesso visa, enfim, à obtenção de um ambiente processual em 
que o direito fundamental de autorregular-se possa ser exer-
cido pelas partes sem restrições irrazoáveis ou injustificadas. 
De modo mais simples, esse princípio visa tornar o processo 
jurisdicional um espaço propício para o exercício da liberdade.

Não basta a previsão legal destes institutos, é preciso que 
a liberdade seja exercida pelas partes em sua plenitude. Por 
essa razão, oportuno destacar a divisão didática realizada por 
Pedro Henrique Nogueira (2016, p. 136), que, para uma me-
lhor compreensão do conteúdo do princípio da autonomia 
da vontade o separa em quatro zonas de liberdade, ou seja, 
a liberdade estaria presente desde o momento preliminar de 
negociação até ao final para decisão da vinculação ao acordo 
estabelecido. A primeira zona de liberdade, segundo o refe-
rido autor, é a liberdade de negociação, a segunda zona é a 
liberdade de criação, a terceira é a liberdade de estipulação e 
a quarta, a liberdade de vinculação. 

Trata-se, sem dúvidas, de uma forma de assegurar que a 
atuação das partes seja efetiva e decisiva para o deslinde do 
caso ou a solução das questões controvertidas. Ademais, pode-
-se inferir que é um modo também de conferir maior efetivi-
dade à liberdade negocial a fim de que esta não fique apenas 

Como forma de evitar arbitrariedades e 
violações aos direitos dos particulares, os 

diplomas processuais brasileiros tornaram-se 
mais detalhistas e preocupados com as 

garantias fundamentais.

prevista no texto legal, ao contrário, que possa se concretizar du-
rante todo um procedimento, e, sobretudo, para a formação das 
convenções processuais. Assim, elucida o autor Fredie Didier Jr. 
(2016b, p. 32): No conteúdo eficacial do direito fundamental à 
liberdade está o direito ao autorregramento: o direito que todo 
sujeito tem de regular juridicamente os seus interesses, de po-
der definir o que reputa melhor ou mais adequado para a sua 
existência; o direito de regular a própria existência, de construir 
o próprio caminho e de fazer escolhas. Autonomia privada ou 
autorregramento da vontade é um dos pilares da liberdade e 
dimensão inafastável da dignidade da pessoa humana. 

Portanto, este princípio materializa a (re) valorização da 
autonomia da vontade das partes no processo – ou fora dele – 
como forma legítima de realização da democracia e do Estado 
de Direito. Aliás, repise-se que o autorregramento da vontade é 
o poder de autorregulação que deve ser reputado como condi-
ção sine qua non para um processo democrático, já que, para 
tanto, pressupõe-se participação ativa e concreta das partes. 

 
2.4 A CLÁUSULA GERAL DE NEGOCIAÇÃO DO ART. 190, CPC/2015 

E ENTENDIMENTOS JURISPRUDENCIAIS SOBRE OS NEGÓCIOS 

PROCESSUAIS

Uma vez tratados os conceitos, classificação e características 
dos negócios processuais, bem como realizada análise princi-
piológica e axiológica do instituto, cumpre, neste momento, es-
tudar a legislação e a jurisprudência acerca do tema. Como é ce-
diço – mas não custa reforçar – o CPC/73 já continha previsões 
de negócios jurídicos processuais, como, por exemplo, o art. 
111, CPC/73, tratava de eleição de foro; o art. 301, IX, CPC/73, 
abordava a convenção de arbitragem, entre outras.

A inovação promovida pelo CPC/2015, então, foi estabe-
lecer, no art. 190, uma cláusula geral de negociação, que 
o autor Antônio do Passo Cabral (2016, p. 146) denomina 
de “cláusula geral de convencionalidade processual”, que 
prevê justamente os negócios processuais atípicos. Este art. 
190 contém uma autorização genérica para que os sujeitos 
negociantes possam amplamente regular suas posições ju-
rídicas, alterando o procedimento e suas situações jurídicas. 
Vejamos o texto legal do caput do art. 190: Art. 190. Versando 
o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é 
lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no 
procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e 
convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e de-
veres processuais, antes ou durante o processo.

Neste percurso, para a realização destas convenções pro-
cessuais, a lei exige o preenchimento destes dois requisitos: os 
direitos acordados devem admitir autocomposição2 e os sujeitos 
negociantes devem ser plenamente capazes. Portanto, a ideia 
deste dispositivo legal é que, como o legislador não consegue 
prever todas as hipóteses possíveis, as partes possam, mediante 
esta cláusula geral, estipular e negociar, em cada caso concreto, 
as regras sobre ônus, faculdades etc.

Esta autorização genérica permite não apenas que os ne-
gociantes mudem o procedimento ou as regras sobre ônus, 
faculdades, direitos, mas, sobretudo, que os sujeitos restrinjam 
seus próprios direitos se assim entenderem adequado. É, sem 
dúvidas, a força da autonomia da vontade ressurgindo como 
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condição sine qua non para a construção 
de um processo mais democrático com a 
participação dos interessados. 

Nesta linha de intelecção, é de re-
levo destacar a decisão do Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais, publicada em 
20/3/2015, na qual prevaleceu a auto-
nomia da vontade sobre um dispositivo 
de lei (art. 265 do CPC/73). No presente 
caso, ficou determinado que, diante da 
existência de um acordo entre as partes 
que fixava um prazo para cumprimento 
da obrigação, este prazo deveria ser res-
peitado, não se sujeitando ao prazo legal. 
É o que se depreende do trecho do voto, 
colacionado a seguir da Apelação Cível n. 
10105110033286001, em que o Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais decidiu que: 
Observa-se que no acordo firmado 
pelas partes, há um negócio jurídico 
processual, especificamente dirigido 
ao cumprimento da obrigação, para a 
satisfação do crédito, não se sujeitando 
a prazo predeterminado, diversamen-
te daquele previsto no artigo 265, II e 
§ 3° do CPC. Assim, entendo que deve 
ser cassada a sentença de primeiro grau 
que extinguiu o feito, determinando 
que após a homologação do acordo, 
o feito seja suspenso pelo prazo es-
tabelecido pelas partes. (TJ-MG – AC: 
10105110033286001 MG, Relator: 
Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 
11/3/2015, Câmaras Cíveis / 16ª 
CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 
20/3/2015). (Grifo nosso)

Nesse ínterim, o que se destaca é a 
relevância da manifestação livre de von-
tade das partes, que não pode ser igno-
rada e desrespeitada nem pelos próprios 
negociantes e tampouco pelo Judiciário. 
Convém observar que, ainda na vigência 
do CPC/73, o magistrado já empregou a 
expressão “negócio jurídico processual”, 
o que será provavelmente mais comum 
na jurisprudência que virá a se formar 
a partir de então com o CPC/2015, em 
particular, pela previsão dos negócios 
processuais atípicos do art. 190.

Por oportuno, cabível apresentar ainda 
um julgado da 12ª Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça do Paraná, publicado em 
19/10/2015, que, ao tratar genericamente 
de negócios jurídicos, declina a relevância 
da autonomia da vontade na livre escolha 
das categorias eficaciais de seu acordo, des-
de que não violem normas cogentes, con-

soante transcrição parcial do voto no 
Agravo de Instrumento n. 12.710.524, em 
que o Tribunal de Justiça do Paraná consig-
nou que: Enquadrando-se nessa noção de 
negócio jurídico – adotando-se a clássica 
classificação de Pontes de Miranda –, é 
possível afirmar que na transação existe 
manifestação de vontade relevante, com 
vista a escolha das categorias eficácias. Ou 
seja, as partes podem, desde que não ofen-
dam nenhuma norma cogente, escolher li-
vremente quais os efeitos que advirão do 
acordo, tomando apenas atenção com as 
normas restritivas. Na prática, isso significa 
que as partes podem transacionar sobre 
quaisquer temas, não se encontrando, de 
forma alguma, adstritas aos limites objeti-
vos da demanda. Assim, se a lide versava 
sobre locação, poderiam ter incluído no 
acordo eventual compra e venda de um 
terreno, ou mesmo acertar outra desaven-
ça havida, que nenhuma correlação com a 
demanda, e ainda assim fazer título execu-
tivo judicial. (TJ-PR – AI: 12710524 PR 
1271052-4 (Acórdão), Relator: Angela 
Maria Machado Costa, Data de 
Julgamento: 07/10/2015, 12ª Câmara 
Cível, Data de Publicação: DJ: 1671 
19/10/2015). (Grifo nosso).

Deste modo, em que pese a jurispru-
dência encontrar-se ainda em formação 
sobre o tema ora tratado, foi possível 
analisar julgados de 2015 que mencio-
nam e reconhecem os negócios jurídi-
cos celebrados pelas partes, bem como 
repisam a importância de se considerar 
a autonomia da vontade das partes na 
celebração de suas avenças e acordos 
(e, no segundo julgado, cuida-se de uma 
transação). Sem embargo, é imprescin-
dível aguardar as decisões dos tribunais, 
sobretudo dos tribunais superiores, acer-
ca dos negócios processuais.

3 DO DIREITO FUNDAMENTAL À PROVA 

E A SUA RENÚNCIA COMO VIOLAÇÃO DO 

DEVIDO PROCESSO LEGAL 

Diante deste panorama de negócios 
processuais, sobressaem as discussões 

A prova é uma garantia legítima e democrática de que a 
decisão judicial será fundamentada levando-se em 
consideração as provas produzidas em contraditório, o que 
abrange a oportunidade de as partes produzirem prova e de 
se manifestarem sobre o resultado da instrução.

acerca dos limites da liberdade negocial 
dos particulares. Tendo em vista que o 
corte epistemológico deste trabalho foi 
tratar o específico limite da renúncia à 
produção de determinadas provas pelos 
negociantes, busca-se explicar, a seguir, 
se a celebração de uma convenção pro-
cessual entre particulares para renúncia 
de meios de prova viola o devido proces-
so legal. Para tanto, far-se-á análise sobre 
os argumentos do direito fundamental à 
prova, do juiz como destinatário da pro-
va, entre outros.

3.1 CONCEITO DE PROVA E DISTINÇÃO 

ENTRE FONTES E MEIOS DE PROVA

A prova processual é consectá-
rio direto do devido processo legal e 
exigência do Estado democrático de 
Direito, o que, por consequência, asso-
cia o tema da prova com outros vários 
princípios constitucionais e processuais 
constitucionais, como o contraditório, a 
ampla defesa, a segurança jurídica, en-
tre outros. Não é possível admitir um 
processo em que as partes não possam 
produzir prova em contraditório para 
comprovarem as alegações que fize-
ram, pois isso violaria o contraditório, o 

direito de defesa etc. Neste trilhar, ca-
bível analisar as diferentes acepções do 
termo “prova” elencadas por Didier Jr. 
(2016c, p. 44): Num sentido comum, 
diz-se que prova é a demonstração 
da verdade de uma proposição. No 
sentido jurídico, são basicamente três 
as acepções com que o vocábulo é 
utilizado: a) às vezes, é utilizado para 
designar o ato de provar, é dizer, a 
atividade probatória; é nesse sentido 
que se diz que àquele que alega um 
fato cabe fazer prova dele, isto é, cabe 
fornecer os meios que demonstrem a 
sua alegação; b) noutras vezes, é uti-
lizado para designar o meio de prova 
propriamente dito, ou seja, as técnicas 
desenvolvidas para se extrair a prova 
de onde ela jorra; nesse sentido, fala-
-se em prova testemunhal, prova pe-
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ricial, prova documental etc.; c) por fim, pode ser utilizado 
para designar o resultado dos atos ou dos meios de prova 
que foram produzidos no intuito de buscar o convencimen-
to judicial e é nesse sentido que se diz, por exemplo, que o 
autor fez prova dos fatos alegados na causa de pedir. 

Neste diapasão, as provas são os meios pelos quais fatos e 
alegações são comprovados com vistas à formação do conven-
cimento do juiz. Sucede que, as provas são essenciais não ape-
nas para que o autor ateste os fatos constitutivos do seu direito 
e para que o réu comprove os fatos modificativos, impeditivos e 
extintivos do direito do autor. É preciso ir além disso. A prova é 
uma garantia legítima e democrática de que a decisão judicial 
será fundamentada levando-se em consideração as provas pro-
duzidas em contraditório, o que abrange a oportunidade de as 
partes produzirem prova e de se manifestarem sobre o resulta-
do da instrução. 

Portanto, pelo fato de ser a prova um direito fundamen-
tal dos sujeitos processuais e de ter salutar relevância para 
a solução do caso concreto, deve-se analisar criticamente a 
possibilidade de alguns negócios probatórios que têm sido 
levantados pela doutrina3. O tema dos negócios processuais 
deve ser avaliado com cautela para não violar direitos e garan-
tias fundamentais, não apenas dos particulares, como também 
do magistrado (compreendida a atividade jurisdicional, o exer-
cício da jurisdição que é inerente a um Estado de Direito) e da 
sociedade (interesse público). Nesta linha de intelecção, é o 
que explica o autor Robson Renault Godinho (2016, p. 548): 
por envolverem a disposição sobre normas tradicionalmente 
consideradas cogentes, as convenções probatórias em geral 
recebem forte resistência doutrinária em sua admissibilidade. 

Neste diapasão, convém diferenciar as expressões fontes 
de prova e meios de prova, que não obstante possuam simi-
litudes, não podem ser confundidas ou utilizadas como sinô-
nimos. Para tanto, leciona Fredie Didier Jr. (2016c, p. 45) [...] 
os meios são as técnicas desenvolvidas para se extrair prova 
de onde ela jorra (ou seja, da fonte). São fontes de prova as 
coisas, as pessoas e os fenômenos. 

Por derradeiro, impende registrar o conceito de pactos 
probatórios formulado por Robson Renault Godinho (2016, p. 
548), segundo o qual: os contratos probatórios são acordos 
ou convenções processuais pelos quais as partes regulam o 
modo de produção da prova, podendo incidir sobre o ônus ou 
sobre os meios de prova. A questão que se pretende discutir é 
a possibilidade de renúncia de determinadas provas e ausência 
de participação do magistrado.

3.2 DO DIREITO FUNDAMENTAL À PROVA E DA (DES) NECESSIDADE 

DE PRODUÇÃO DE TODAS AS PROVAS

No percurso trilhado até este momento, ficou demonstrada 

[...] não cabe ao magistrado julgar o “mérito” 
dos pactos, tampouco a conveniência ou 

oportunidade da  
celebração dos negócios, mas tão somente 

analisar a validade do acordo [...]

a importância da prova, seja para convencimento do magistra-
do, para a solução do caso concreto e fundamentação da deci-
são judicial, entre outras. Neste sentido, é precípuo salientar que 
é possível falar em um direito fundamental à prova, sendo que 
este direito possui perspectivas tanto direcionadas para as par-
tes como para o juiz, consoante explica Fredie Didier Jr. (2016c, 
p. 47): O direito fundamental à prova tem conteúdo complexo. 
Ele compõe-se das seguintes situações jurídicas: a) o direito à 
adequada oportunidade de requerer provas; b) o direito de 
produzir provas; c) o direito de participar da produção da pro-
va; d) o direito de manifestar-se sobre a prova produzida; e) 
o direito ao exame, pelo órgão julgador, da prova produzida. 

Neste contexto, iremos nos deter à análise do direito de produ-
zir provas e também do direito ao exame, pelo órgão julgador, 
da prova produzida. A vertente do direito de produzir provas é 
uma garantia constitucional e processual tanto para as partes quan-
to para o juiz (v.g. uma inspeção judicial), porém, é mais direciona-
da às partes, haja vista seu interesse de comprovar as alegações que 
aduziram em juízo. A vertente do direito de exame das provas pelo 
magistrado está diretamente ligada à formação do convencimento 
e cognição judiciais, bem como à motivação da sentença (art. 93, X, 
CF/88). O julgador depende da análise das provas para solucionar 
o caso que lhe foi submetido à apreciação, examinar os fatos, as 
alegações e as fontes probatórias. 

Ocorre que esse direito fundamental à prova não é um 
direito absoluto, como, aliás, não o é nenhum direito funda-
mental. Até porque, em um cenário em que haja conflito entre 
normas que prevejam direitos fundamentais, é preciso realizar 
uma ponderação sobre qual direito deverá prevalecer naquele 
caso concreto. Nesta linha, é o que explica o autor Fredie Didier 
Jr. (2016c, p. 47): deve-se assegurar, pois, o emprego de todos 
os meios de prova imprescindíveis para a corroboração dos 
fatos. Mas tal assertiva não deve ser encarada de modo abso-
luto; não se trata de direito fundamental absoluto. 

Por essa razão, é evidente que nem sempre há necessidade 
de produção de todas as provas, pois para a solução de um 
determinado caso, por exemplo, pode ser suficiente o exame 
de prova documental. O problema não é a produção de todas 
as provas, mas a possibilidade de análise pelo órgão julgador de 
todas as provas que podem ser produzidas. Neste diapasão, se 
as partes convencionam um negócio processual para renunciar 
determinados meios de prova, o juiz não poderá utilizar tais 
meios, uma vez que deve respeitar o autorregramento da von-
tade. Então, a solução do caso concreto ficará condicionada ao 
exame das provas que não foram proibidas no pacto probatório.

Entretanto, e nos casos em que a produção de uma prova 
tenha sido vedada pelas partes, mas esta seja uma prova impor-
tante para deslinde do conflito, não há prejuízo à atividade do 
julgador e às próprias partes? É possível dispor do direito funda-
mental à prova? Esta interferência da autonomia da vontade na 
atividade de julgamento não é excessiva?

Na doutrina, autores como Fredie Didier Jr. e Robson 
Renault Godinho entendem ser possível a disposição pelos 
particulares do direito fundamental à prova, abrangendo 
esta renúncia do uso e da produção de determinadas fontes 
de prova. Até porque como diz Robson Renault Godinho 
(2016, p. 551): entretanto, assim como o processo não é 
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coisa das partes, também o processo 
e, especialmente, a prova tampouco 
são coisas do juiz. 

Nesta senda, reforça o autor Fredie 
Didier Jr. (2016b, p. 56) que, apesar do 
entendimento predominante de consi-
derar o juiz como destinatário da pro-
va, há que se considerar que também 
é possível falar em uma destinação 
da prova às partes de um litígio: [...] a 
prova assume uma finalidade sobre-
maneira importante: serve ela para in-
dicar à parte quais as suas chances de 
êxito e, por conseguinte, para determi-
nar qual será o seu comportamento 
no processo ou mesmo antes dele. 

No entanto, com o devido respeito 
e acatamento às posições dos referidos 
autores, a resistência à admissibilidade 
desses negócios jurídicos tem funda-
mento pertinente: a interferência clara-
mente excessiva das partes na ativida-
de de julgamento. Apesar dos maiores 
interessados na solução do litígio se-
rem as partes, devendo prevalecer a 
autonomia da vontade e o interesse 
privado, as fontes probatórias também 
são essenciais à função do magistrado, 
pois esta não deve ser condicionada e 
limitada por vontade dos particulares, 
ainda que Robson Renault Godinho 
(2016, p. 549) diga o contrário: na rea-
lidade, os contratos ou acordos proba-
tórios não servem para entorpecer a 
ação do julgador, nem para premiar a 
chicana e mentira processual. 

O fato é que a produção de provas 
interfere no próprio princípio do contra-
ditório, mitigando a defesa dos sujeitos e 
ainda impede que o juiz analise provas 
que podem ser essenciais para a solu-
ção do caso concreto. O maior número 
de provas apenas favorece à segurança 
jurídica, então a convenção pelas partes 
de vedar a produção de algumas provas 
é prejudicial a elas e à própria realização 
da atividade jurisdicional que não deve 
ser irrazoavelmente limitada.

3.3 O JUIZ COMO DESTINATÁRIO 

FINAL DA PROVA E A FORMAÇÃO DO 

CONVENCIMENTO JUDICIAL

Há um entendimento tradicional 
de que a prova produzida é de interes-
se direto do juiz, ele é o destinatário da 
fonte probatória uma vez que ele que 
examinará não apenas se os fatos sus-

citados pelas partes foram comprova-
dos, como também a validade dessas 
fontes probatórias (se for o caso de 
prova obtida por meios ilícitos ou pro-
va ilícita negocial). Segundo Fredie 
Didier Jr., essa ideia decorre também 
da compreensão de que a finalidade 
da prova4 é justamente formar o con-
vencimento do magistrado acerca dos 
fatos que foram alegados pelas partes 
e complementa: [...] a prova não tem 
por finalidade apenas propiciar o con-
vencimento do juiz, senão também 
convencer as partes, permitindo-lhes 
decidir acerca das condutas que vão 
adotar no processo ou mesmo fora 
dele. Daí a necessidade de concluir 
que também elas, partes, são destina-
tárias da prova – e, tal como o juiz, 
destinatárias diretas, visto que o re-
sultado da atividade probatória pode 
determinar, independentemente da 
atuação judicial, o rumo de um pro-
cesso já instaurado – pense na hipóte-
se de autocomposição após a realiza-
ção de perícia em que os fatos que 
sustentam a demanda ficaram devida-
mente demonstrados – ou mesmo evi-
tar a judicialização de um conflito. 
(DIDIER JR., 2016c, p. 57).

Não nos opomos quanto às partes 
serem também destinatárias das pro-
vas. Ao contrário, é imprescindível que 
no processo exista maior respeito à au-
tonomia da vontade dos litigantes, que 
devem sim se autodeterminarem e mo-
dificarem suas situações jurídicas e até 
mesmo regras do procedimento. 

O problema é entender que a avalia-
ção das provas produzidas é desempe-
nhada pelo magistrado e ele pode julgar 
importante uma prova cuja produção as 
partes anteriormente convencionaram 
ser vedada. Assim, entendemos de sa-
lutar relevância o estudo dos negócios 
jurídicos processuais como expressão 
legítima da vontade das partes e de seu 
direito de regularem suas posições jurí-
dicas, como também reconhecemos a 
influência desses negócios processuais 
para a construção inequívoca de um pro-

A regra geral é que os negócios processuais independem 
de homologação prévia ou posterior, de modo a fazer 
prevalecer a autonomia de vontade das partes.

cesso efetivamente democrático. 
Contudo, os acordos probatórios 

ofendem sim o devido processo legal, 
o contraditório, a ampla defesa, a juris-
dição, a função jurisdicional e, por essas 
razões, devem ser repensados pela dou-
trina a fim de, com a pretensão de obter 
um processo mais democrático, adquirir-
-se, na verdade, um processo não com 
participação das partes, mas com exces-
siva interferência privada na atividade de 
julgamento, um processo em que o juiz 
que não pode atuar ou só deve atuar nos 
limites negociados pelas partes. 

3.4 DA PRODUÇÃO DE PROVAS COMO 

MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DO DIREITO 

DE AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO

Quando o art. 5°, inc. LV, da 
Constituição Federal, consigna que aos 
litigantes, em processo judicial ou admi-
nistrativo, e aos acusados em geral são 
assegurados o contraditório e ampla 
defesa, com os meios e recursos a ela 
inerentes, é possível elencar deste rol a 
produção de todas as provas em direito 
admitidas como manifestação evidente 
do direito de defesa. Vale recordar que o 
direito de defesa não está apenas relacio-
nado com a formulação de argumentos 

contrários às alegações e provas autorais, 
pois, a garantia constitucional vai além, 
tutelando também o direito do réu de 
impugnar e influenciar no convencimen-
to do magistrado e, por consequência, 
influir na própria sentença. 

Com efeito, é de se ressaltar que o 
contraditório não se confunde com a am-
pla defesa, uma vez que aquele é uma 
garantia constitucional do autor e do réu 
para que possam, em síntese, se mani-
festar sobre todos os atos praticados no 
processo, ao passo que a ampla defesa 
é uma exigência constitucional que se 
refere tão somente ao demandado, tute-
lando seu direito de se defender das ale-
gações e das provas trazidas pelo autor 
em todo o curso da demanda.

No processo, há, então, a garantia 
de que as provas serão produzidas em 
contraditório, com a participação de 
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ambas as partes durante toda a instrução probatória. E, quan-
to à ampla defesa, cuida-se de assegurar ao réu um direito 
subjetivo relevante de defender-se das alegações e provas au-
torais. É um dos consectários do devido processo legal, já que 
sem contraditório e sem ampla defesa, não há que se falar em 
observância do due process of law. 

Ante o exposto, é preciso questionar a possibilidade des-
ses negócios processuais probatórios para dispensa do uso de 
fontes de prova a critério das partes, aliás, da vedação acordada 
pelos particulares da produção de algumas provas em eventu-
al litígio que surja entre elas. Isso porque há clara disposição 
do direito de ampla defesa do réu que não poderá produzir a 
(s) prova (s) definidas no acordo probatório que foi celebrado. 
O fato é que este tipo de negócio processual deixa as partes 
muito vulneráveis, já que, em algumas situações, não será pos-
sível prever as provas que serão essenciais. Aliás, não há sequer 
consenso de provas que sejam dispensáveis, pois toda fonte 
de prova representa uma manifestação do direito de defesa e, 
portanto, deveria ser tratado como um direito indisponível e 
insuscetível de autocomposição.

Uma coisa é renegar prazos, regras procedimentais, calen-
dário processual, outra situação bem diferente é renunciar à 
produção de determinadas provas que, no futuro, lhe podem 
ser essenciais. Ainda que se diga que haverá controle de valida-
de a ser realizado pelo magistrado a posteriori de modo a con-
ter os excessos e impedir ilegalidades e arbitrariedades, a instru-
ção probatória adequada requer a produção de todos os meios 
de provas em direito admitidas e a renúncia de qualquer deles 
representa, por consequência, uma renúncia do próprio direito 
de defesa e de poder influenciar na sentença. Isso não deve ser 
colocado à disposição das partes para renúncia, transação e ne-
nhum tipo de acordo! 

É óbvio que nem sempre é necessária a produção de todas 
as provas para se chegar ao resultado final que é a sentença; 
em muitos casos, uma única prova documental pode ser sufi-
ciente para provar o direito autoral ou para deslegitimar a pre-
tensão do autor. Contudo, a renúncia prévia de produção de 
determinadas provas ou a vedação de produzir algumas fontes 
probatórias ofendem, “de prima”, o direito de ampla defesa e 
contraditório, a isonomia processual, o devido processo legal, 
entre outros princípios constitucionais. 

A relativização de direitos e garantias fundamentais 
e princípios constitucionais apenas se legitima diante de 
verdadeiros conflitos com outros direitos fundamentais e 
princípios da Constituição, que são situações excepcionais, 
mas não justifica, em qualquer medida, a renúncia (ainda 
que seja meramente parcial) abstrata e prévia a um litígio, 
de direitos tão caros ao indivíduo como o direito de am-
pla defesa e do contraditório. Em que pese o réu venha, 

[...] caberá ao magistrado realizar o controle 
de validade dos negócios, fomentar o uso de 

instrumentos de autocomposição e 
homologar acordos nos casos em que a lei 

exigir expressamente.

hipoteticamente, a consentir com a formação de um acordo 
probatório para renúncia de provas, no momento de uma 
demanda judicial, a produção destas pode ser indispensável 
para o resultado do processo e, ainda que não seja essencial, 
representa um direito fundamental, que é o de defender-se 
e o de usar todos os meios de provas em direito admitidos, 
consoante a redação do texto constitucional supratranscrita. 

Desta forma, em que pesem os direitos não sejam absolu-
tos, a mitigação do direito de ampla defesa, ainda que feito pela 
própria parte interessada, fere a própria Constituição no seu art. 
5°, inc. LV. Além disso, a renúncia de provas (enquanto mitiga-
ção do direito de ampla defesa e do contraditório) pode inter-
ferir na atividade do julgador, conforme se verá em seguida. 

3.5 DO ACORDO PROBATÓRIO E SUA INTERFERÊNCIA NA ATIVIDADE 

DE JULGAMENTO

Tendo em vista a importância da atividade probatória como 
uma das formas de concretização do direito de defesa, do con-
traditório e, sobretudo, do devido processo legal, e sua relação 
com outros institutos e princípios antes mencionados, que há 
resistência na admissibilidade dos acordos probatórios. Além 
destes argumentos, contudo, é possível mencionar a interferên-
cia do interesse privado negocial na atividade de julgamento. 
Renault Godinho (2016, p. 550), contudo, não entende que 
este seja uma justificativa a resistência aos negócios sobre pro-
va: É inegável que a celebração de negócios probatórios pelas 
partes afetará, em maior ou menor medida, a atividade do juiz, 
mas isso não é exclusividade ou algum tipo de efeito idiossincrá-
tico desse tipo de acordo. Na realidade, todo e qualquer negó-
cio jurídico processual repercute inexoravelmente na atividade 
do juiz. Trata-se de uma consequência inerente e automática. 
(GODINHO, 2016, p. 550).

É cediço, então, que é possível vislumbrar um maior ou me-
nor grau de interferência dos negócios processuais em geral na 
atividade de julgamento. Mas qual o limite dessa interferência? 
Os acordos probatórios interferem de forma prejudicial, pois li-
mitam a cognição do juiz, restringem a instrução probatória e 
ainda os poderes instrutórios do julgador.

Como ressalta Paula Saleh Arbs (2016, p. 116): o acordo 
processual não visa solucionar conflito, mas regulamentar, nos 
moldes desejados pelas partes, o próprio método de solução, 
isto é, de exercício de jurisdição. Assim, com o devido respeito e 
acatamento à posição do autor Robson Renault Godinho, não é 
possível comparar o negócio processual probatório que consiste 
numa disposição do direito de ampla defesa, contraditório e 
devido processo legal, com outro negócio jurídico, como o ca-
lendário processual, por exemplo, que é apenas uma mudança 
feita pelas partes dos prazos legais. 

A calendarização, v.g., apesar de interferir formalmente na 
atividade de julgamento, não viola o devido processo legal, 
apenas adequa os prazos às necessidades do caso concreto, 
enquanto os acordos probatórios consubstanciam verdadeiras 
disposições sobre a produção de prova, sobre a instrução do 
processo. Nesta linha de raciocínio, tratando genericamente so-
bre os negócios processuais (e não de forma específica sobre os 
negócios probatórios), explica Rodolfo Kronemberg Hartmann 
(2016, on-line): O que se observa, assim, é que a inclusão 
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deste tema no CPC trata de tentativa de 
enfraquecimento da autoridade pública 
e, ao mesmo tempo, de transferência 
de parcelas da atividade judicante e até 
legiferante para outros operadores do 
Direito (que não foram regularmente 
investidos para tanto, seja por meio do 
concurso público ou pelo sufrágio uni-
versal, como prioriza a Carta Magna). 

O respeito à autonomia da vontade 
deve ser o máximo possível observado, 
pois os interesses privados devem ser le-
vados em consideração para determinar 
os rumos do processo daquelas partes, 
mas sem evidentemente mitigar o devi-
do processo legal, sem também ignorar 
que o processo é um direito público, e 
o magistrado depende da produção de 
provas para julgar. A decisão de mais ou 
menos provas a serem produzidas não 
deveria caber exclusivamente às partes, 
devendo de algum modo ter a participa-
ção do juiz, como sujeito processual. Isto 
é o que será desenvolvido adiante. 

4 DA (DES) NECESSIDADE DE 

PARTICIPAÇÃO DO JUIZ NO NEGÓCIO 

PROCESSUAL PARA RENÚNCIA À 

PRODUÇÃO DE DETERMINADAS 

PROVAS: E A DIALÉTICA DA 

COMPLEMENTARIEDADE?

Uma vez estudado o instituto do 
negócio jurídico processual e analisado 
o direito fundamental à prova, insta ve-
rificar, neste ensejo, a ausência de par-
ticipação do juiz para a formação desse 
acordo probatório. É inegável o caráter 
democrático dos negócios processuais, 
mas e quando este caráter é exacerba-
do? Quando ultrapassa os limites? É im-
prescindível, então, demonstrar se nesta 
convenção para renúncia de produção 
de determinadas provas exigiria ou não 
a manifestação de vontade também do 
juiz, enquanto sujeito do processo, tendo 
em vista a interferência deste negócio na 
atividade de julgar. 

4.1 O PAPEL DO JUIZ NOS NEGÓCIOS 

PROCESSUAIS: CONSIDERAÇÕES 

SOBRE O CONTROLE DE VALIDADE E A 

HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL 

Pela análise do caput do art. 190 
do CPC/2015, verificou-se que este dis-
positivo contém uma cláusula geral de 
negociação para que as partes (plena-
mente capazes) negociem, antes ou após 

o início do processo, sobre as regras do 
procedimento e convencionem sobre os 
ônus, poderes, faculdades, deveres. É 
propriamente uma previsão de negócios 
processuais atípicos. Diante deste cená-
rio, qual é, então, o papel do juiz? 

Bem, consta no parágrafo único do 
art. 190 do CPC/2015 que o julgador irá 
controlar a validade das convenções, 
recusando-lhes aplicação somente nos 
casos de nulidade ou de inserção abu-
siva em contrato de adesão ou em que 
alguma parte se encontre em manifesta 
situação de vulnerabilidade. Assim, não 
cabe ao magistrado julgar o “mérito” 
dos pactos, tampouco a conveniência ou 
oportunidade da celebração dos negó-
cios, mas tão somente analisar a validade 
do acordo (se as partes são plenamente 
capazes, ou se não o forem se estiveram 
assistidas, se há violação de norma de 
ordem pública etc.). 

Portanto, os particulares podem esta-
belecer negócios para fixar as regras que 
deverão reger seu caso, prever renúncias 
de direitos, alargamentos ou redução de 
prazos processuais, ajustando o procedi-
mento às especificidades do caso con-
creto. Neste panorama, o juiz encontra-
-se vinculado ao que ficou pactuado nos 
negócios processuais, tendo em vista o 
respeito ao autorregramento da vontade. 
Contudo, não é todo e qualquer acordo 
que vinculará o juiz, mas tão somente os 
acordos processuais válidos, nos termos 
em que leciona Antônio do Passo Cabral 
(2016, p. 229). Além disso, cumpre des-
tacar a lição da autora Paula Saleh Arbs 
(2016, p. 122) de que nenhum acordo 
pode ser considerado válido se tiver por 
escopo afastar o juiz da busca da verda-
de, ou, ainda, se comprometer a eficiên-
cia da prestação jurisdicional, do ponto 
de vista da economia. 

Nesta seara, se preenchidos os re-
quisitos de validade de um negócio 
jurídico e com observância dos princí-
pios constitucionais e processuais e do 
ordenamento jurídico como um todo, 
automaticamente o juiz está vinculado 
à determinação das partes e o processo 
deverá seguir nos moldes em que fixa-
do no pacto processual. Por essa razão, 
a função precípua do magistrado nos 
negócios processuais é a de controlar a 
validade, consoante explica Antônio do 
Passo Cabral (2016, p. 227-228): A se-

gunda e principal tarefa do juiz no que 
tange aos acordos processuais é a fun-
ção de controle ou fiscalização. O ma-
gistrado deverá analisar a validade das 
convenções processuais, controlando a 
extensão em que a vontade das partes 
pode modificar o procedimento estatal. 
[...] Caberá ao juiz velar pelos interesses 
públicos, evitando que os acordos avan-
cem em uma seara inadmissível à auto-
nomia das partes. 

Além da função de controle, Antônio 
do Passo Cabral (2016, p. 227) acrescen-
ta outra atribuição de relevo do juiz: o 
fomento. A função de fomentar consiste, 
segundo o aludido autor, no incentivo 
pelo Estado de manejo de mecanismos 
de autocomposição e, por consequência, 
de solução consensual dos litígios (nos 
termos do art. 3°, § 2°, CPC/15), sendo 
que isso é justamente propiciado por 
intermédio das convenções processuais. 

Ademais, cabível tecer breves consi-
derações sobre a homologação judicial 
– sem, contudo, adentrar nas divergên-
cias doutrinárias sobre o tema –, já que 
consubstancia outra atividade a ser de-
sempenhada pelo magistrado no âmbito 
desses acordos. A regra geral é que os 
negócios processuais independem de 
homologação prévia ou posterior, de 
modo a fazer prevalecer a autonomia de 
vontade das partes. 

Inclusive, o texto legal do art. 200, ca-
put, do CPC/2015 prescreve que as ma-
nifestações de vontade dos litigantes ge-
ram efeitos imediatos: os atos das partes 
consistentes em declarações unilaterais 
ou bilaterais de vontade produzem ime-
diatamente a constituição, modificação 
ou extinção de direitos processuais. 

Portanto, apenas em caráter excep-
cional, nos casos em que a lei expressa-
mente exigir, é que o negócio processual 
dependerá de homologação para sua 
concreção. Contudo, essa homologa-
ção será condição de eficácia do acordo 
processual e não condição de validade, 
nos termos em que leciona Antônio do 
Passo Cabral (2016, p. 233): [...] mesmo 
nesses casos em que a lei exige homo-
logação, o ato das partes não perde a 
sua natureza negocial. O juiz funciona 
apenas para integrar a eficácia do ato, 
mas certamente não é um codeclarante. 
O acordo continua se formando apenas 
entre as partes, mesmo com a previsão 
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de homologação judicial. A homologação é apenas uma res-
trição maior à eficácia de certos negócios jurídicos proces suais. 
Mas isso não significa que a autonomia das partes seja elimi-
nada; a previsão de homologação só sinaliza para um interes-
se público maior que levou o legislador a ampliar o grau de 
supervisão do juiz. 

Deste modo, caberá ao magistrado realizar o controle de 
validade dos negócios, fomentar o uso de instrumentos de 
autocomposição e homologar acordos nos casos em que a lei 
exigir expressamente. E, então, não poderá o juiz interferir no 
conteúdo destes acordos, pois sua função é de mero gestor dos 
negócios, avaliando se o negócio é válido.

4.2 ANÁLISE CRÍTICA SOBRE O PAPEL DO JUIZ NOS  

NEGÓCIOS PROCESSUAIS

Tendo em vista as funções de controle e fomento apre-
sentadas, é possível perceber que a atividade do juiz na aná-
lise dos negócios processuais é meramente passiva, uma vez 
que o magistrado não pode interferir no que foi pactuado 
pelas partes, salvo nos casos excepcionais contemplados no 
art. 190, parágrafo único, do CPC/2015. Por estar vinculado 
aos acordos processuais celebrados pelos jurisdicionados, 
o julgador terá que observar e ajustar o procedimento nos 
termos do que foi definido pelos particulares. É inegável a 
relevância dos negócios processuais para obtenção de um 
procedimento adequado à realidade concreta e às necessi-
dades das partes. Contudo, os pactos processuais não deve-
riam limitar tanto a atividade de julgamento. 

Um negócio celebrado para restabelecer prazos, por exem-
plo, não interfere com muita intensidade na atividade de julgar, 
pois a dilação ou redução dos prazos é algo que atende a um 
interesse das partes e pouco afeta a função judicial, mas no 
caso dos acordos probatórios, é questionável essa impossibi-
lidade do juiz participar da formação do negócio processual. 
Sobre esta abordagem, explica o autor Antônio do Passo Cabral 
(2016, p. 226): Na esfera dos acordos probatórios, essa discus-
são (sobre a disposição das prerrogativas do juiz pelas partes 
mediante as convenções processuais) é muito candente. A de-
pender da visão que se tenha sobre os poderes probatórios do 
juiz (se são autônomos ou subsidiários em relação à iniciativa 
das partes), pode-se chegar a conclusões diversas. 

Não se defende aqui a posição de um Estado-Juiz com 
excesso de poderes e que dispensa aos jurisdicionados pou-
ca liberdade. Ao contrário, as partes devem ter seu direito de 
liberdade negocial respeitado e com isso poder definir sempre 
que possível, ao longo de todo o processo e mesmo sem a 
existência de um processo, as normas que melhor atendam às 
especificidades da situação fática. No entanto, excluir a partici-
pação do magistrado na formação nos acordos probatórios não 
parece ser razoável, já que as provas renunciadas podem ser 
relevantes para a solução do caso concreto. 

Digamos que sejam provas decisivas, se o magistrado não 
tiver acesso a elas – e que, em acordo, as partes decidiram pela 
proibição em produzi-las – o julgamento será baseado em evi-
dências fracas e a jurisdição não se realizará de forma completa. 
Permite-se, então, que o Judiciário seja movido com restrição 
de produção de prova, e a decisão seja produto de um exame 

incompleto ou perfunctório, quando, na realidade, o sistema de 
justiça deve ser manejado de uma forma mais verdadeira pelos 
particulares, que submetem seu caso à apreciação jurisdicional 
para uma resolução justa e democrática. 

Convém observar que admitir a participação judicial nos acor-
dos probatórios não significa negar a autonomia das partes ou im-
pedir sua liberdade negocial, mas apenas garantir que o processo 
será efetivamente democrático com a colaboração de todos os su-
jeitos processuais. Neste sentido, é o que defende Adalberta Fulco 
F. P. Barreto (2016, p. 108): O juiz que se espera não é aquele 
autoritário ou passivo, é o garantidor dos direitos fundamentais, 
principalmente os que asseguram a participação dos sujeitos 
processuais na construção da decisão. Ora, se o que espera é 
um juiz ativo, não se pode conformar-se com o juiz atuando 
nos negócios processuais apenas como controlador passivo da 
validade. Nesse caminho, a experiência francesa mostra que a 
flexibilização e o viés colaborativo de adaptação do procedimen-
to é o que deve prosperar no direito processual, o que pressupõe 
a necessidade da atuação do juiz na formação dos negócios 
não somente como uma atividade posterior de controle. Isto não 
significa ser hiperpublicista, e sim ser cooperativista. Defende-se 
o juiz como sujeito processual participando da construção do 
processo na sua feição flexibilizadora dos negócios processuais. 

Sobre essa adequação procedimental pelo magistrado, de-
fende o autor José dos Santos Bedaque (2011, p. 75): também 
deve ser considerada a possibilidade de o juiz adequar aspectos 
procedimentais às especificidades da situação concreta, sempre 
com a observância do prévio contraditório. É possível verificar 
que não há pretensão de causar qualquer prejuízo à autonomia 
da vontade, mas tão somente garantir a inclusão do juiz como 
sujeito processual no âmbito dos negócios processuais proba-
tórios. Nesta linha, cabível a transcrição in verbis das lições de 
Adalberta Fulco F. P. Barreto (2016, p. 111): Então, depara-se 
com a situação de escolher qual caminho a se tomar. Para este 
caminho existem duas portas: a do juiz paralisado (que exerce 
apenas o controle do ato negocial) e do juiz ativo (que participa 
do ato negocial). O caminho da Justiça Cível eficiente apenas é 
possível se a escolha for pela segunda porta. [...] A gestão pro-
cessual faz do juiz um sujeito atuante, intervindo no processo de 
forma efetiva, mas sempre respeitando a liberdade das partes. 
O juiz para ser neutro não precisa ser uma estátua, pode gerir e 
ser imparcial na confecção dos negócios processuais. 

Nesta perspectiva, é possível concluir que o papel do juiz 
como mero controlador posterior de validade dos negócios pro-
cessuais o coloca em uma posição passiva. O magistrado teria 
muito a contribuir na formação deste acordo, garantindo, por 
consequência, um processo efetivamente democrático com a 
participação de todos os sujeitos processuais.

4.3 PUBLICISMO E PRIVATIZAÇÃO DO PROCESSO CIVIL: COMO 

CONCILIAR INTERESSES PRIVADOS E PÚBLICOS

Antes de estudarmos o enfrentamento das teses favoráveis e 
contrárias à participação do juiz na formação dos negócios proces-
suais, um argumento que se destaca desfavoravelmente aos acor-
dos processuais em geral é de que este instituto propiciaria uma 
“privatização” ou “contratualização” do processo civil, que é ramo 
do Direito Público. Por consequência, os defensores dessa tese 
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aduzem que a possibilidade de predomí-
nio do interesse particular no âmbito pro-
cedimental violaria a própria finalidade do 
Direito Processual, de resolução dos con-
flitos por terceiros investidos de jurisdição.

Contudo, ainda que respeitáveis tais 
argumentos, a proposta de negócios jurí-
dicos processuais celebrados pelos sujei-
tos que atuam no procedimento cumpre 
o escopo de um processo que confere li-
berdade às partes e que, por isso, garan-
te uma pacificação social eficiente. Não 
se trata de “contratualização” ou “priva-
tização” do processo civil, tampouco de 
uma invasão exacerbada das partes em 
matérias que devem ser definidas pelo 
julgador. O fato é que os litigantes são 
aqueles que detêm maior conhecimento 
sobre as questões fáticas, e o acordo pro-
cedimental propicia, portanto, um ajuste 
do procedimento legal às peculiaridades 
e vicissitudes do caso concreto. 

Esta linha de intelecção coaduna-se 
com os princípios da adequação e do 
autorregramento da vontade, bem como 
revela-se compatível com a concepção 
da Lei n. 13.105/2015 que exalta um 
modelo cooperativo de processo e com 
valorização da conciliação e resolução 
autocompositiva dos conflitos. Trata-se, 
assim, de flexibilização do processo ci-
vil a fim de atender às especificidades 
de cada realidade fática, adequando o 
procedimento previsto abstratamente às 
circunstâncias concretas.

Tendo em vista o reconhecimento da 
relevância da autonomia de vontade das 
partes, não se pode, contudo, deixar de 
levar em consideração que os acordos 
celebrados exclusivamente pelas partes 
impõem ao magistrado regras e cami-
nhos que engessam a atividade judicial, 
tornando, de certo modo, o processo 
como “coisa” das partes. 

Diante desse panorama, o impor-
tante é buscar, no âmbito dos negó-
cios processuais, o equilíbrio entre os 
interesses privados e público, sem que 
haja atrofia dos poderes dos juízes ou 
hipertrofia da autonomia das partes 
e vice-versa5. E essa compatibilização 
entre interesses públicos e particulares, 
na nossa concepção, apenas poderá ser 
alcançada com a participação do magis-
trado na formação dos acordos proba-
tórios, uma vez que sem o juiz não há 
dialética de complementariedade. 

4.4 OS NEGÓCIOS PROCESSUAIS E A 

(DES) NECESSIDADE DE DIALÉTICA DA 

COMPLEMENTARIEDADE

Em primeiro lugar, insta esclarecer que 
a dialética é uma palavra polissêmica e, no 
sentido aqui utilizado, significa diálogo, de-
bate, mas não qualquer debate. É aquele 
que surge em um cenário de ideias contra-
postas, antagônicas, como uma forma de 
propiciar uma análise mais detida e apro-
fundada sobre o tema. E ocorre dessa for-
ma porque esta discussão engloba todos 
argumentos e posicionamentos em oposi-
ção, bem como pressupõe um diálogo en-
tre duas ou mais pessoas com posições 
contrárias. Reforçando essa abordagem, 
explica Miguel Reale (2003, on-line): Sem 
pretensão de definir, talvez se possa afir-
mar que, no mais das vezes, ela, generica-
mente, quer dizer “processo de idéias ou 
de princípios que se contrapõem a respeito 
de determinado tema”. No fundo, o fulcro 
de seu entendimento é a concordia/discor-
dans que nos faz vislumbrar uma verdade 
ou uma conjetura em seu processo de rea-
lização. Pouco importa que seus debates 
não culminem no encontro da verdade, 
porque o que nela essencialmente interes-
sa são as perspectivas conflitantes na bus-
ca do verdadeiro.

Nesta toada, a dialética da comple-
mentariedade, por sua vez, representa a 
necessidade de harmonia que deve existir 
entre essas ideias que se opõem, tendo 
em vista que elas, na realidade, se com-
plementam, se completam. Uma ideia 
não deve subsistir sem a que lhe contra-
põe e com esta não se confunde. O deba-
te efetivo só é possível mediante a discus-
são de todos esses elementos antagônicos 
entre os sujeitos. É o que diz Miguel Reale 
(2003, on-line), em transcrição ipsis litte-
ris: por força do princípio de complemen-
taridade, opera-se um raciocínio dialético, 
também denominado “dialética de impli-
cação e polaridade”, segundo a qual os 
elementos em contraste não se fundem, 
mas, ao contrário, se correlacionam, 
mantendo-se distintos.

No caso, então, dos negócios pro-

[...] o importante é buscar, no âmbito dos negócios 
processuais, o equilíbrio entre os interesses privados e  
público, sem que haja atrofia dos poderes dos juízes ou 
hipertrofia da autonomia das partes e vice-versa.

cessuais sobre prova, o que se verifica é 
que a participação apenas das partes para 
formação do acordo renunciando a de-
terminadas fontes de prova e o papel do 
juiz como mero controlador de validade, 
não possibilita a dialética da complemen-
tariedade, uma vez que o magistrado está 
obrigatoriamente vinculado ao que foi 
pactuado pelas partes, excetuando-se os 
casos excepcionais previstos no parágrafo 
único do art. 190, CPC/2015, pois nestes 
o juiz deverá negar-lhes aplicação. Assim, 
questiona Adalberta Fulco F. P. Barreto 
(2016, p. 109): ora, se o juiz deve garantir 
a participação de todos na construção da 
decisão, por que não poderiam as partes 
oportunizar a participação do juiz na for-
mação dos negócios? 

Inclusive, porque a presença do juiz 
não visa limitar a autonomia da vontade 
das partes, mas apenas contribuir ativa-
mente para a construção democrática 
do processo e colaborar para o enrique-
cimento do debate. Nesta linha trilhada 
e desenvolvida até aqui, elucida a autora 
Paula Saleh Arbs (2016, p. 115): o Estado 
do bem-estar social, principalmente, e o 
Estado Democrático de Direito reforça-
ram o papel do juiz, cuja atividade não 
se resume mais a apenas julgar, com-

petindo-lhe também atuar no resguardo 
de interesses de toda a coletividade. 

Ademais, há autores que entendem 
que há negócios que demandam partici-
pação do juiz para a sua formação. Sob 
a perspectiva do calendário processual, 
aduz Pedro Henrique Nogueira (2016, p. 
230): Há negócios processuais em que se 
exige a participação do juiz, como sucede 
com o calendário processual (art. 191). 
Nesse caso, a manifestação de vontade 
judicial compõe o núcleo do suporte fá-
tico dessa modalidade de negócio, que 
é um típico negócio jurídico plurilateral, 
mas assim o é porque a própria regra 
jurídica do art. 191, caput, o estabelece. 

Diante disso, seria possível estabe-
lecer uma analogia com o direito proba-
tório, exigindo-se que nos negócios pro-
cessuais para renúncia de produção de 
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determinadas provas, as partes celebrem conjuntamente com 
o magistrado.

Com efeito, se os particulares pactuam pela vedação do uso 
de determinadas provas, o exame do caso pelo juiz fica limitado, 
restrito, o que atinge, de algum modo, a atividade de julgar e 
o próprio convencimento judicial, enquanto que o debate em 
torno dos negócios processuais pelo magistrado e pelas partes 
promove uma construção mais democrática e inovadora no 
procedimento. Deste modo, somente com a atuação de todos 
os sujeitos processuais na formação dos acordos probatórios é 
possível falar em devido processo legal, em segurança jurídica e 
no modelo cooperativo de processo.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho teve como fito analisar criticamente 
o negócio processual sobre prova, em particular, os negócios 
probatórios para renúncia de fontes de prova. Esse tema é 
controverso porque a solução do caso submetido à apreciação 
jurisdicional depende da instrução probatória, e a disposição do 
uso e produção de determinadas provas interfere diretamente 
na atividade de julgamento. Nesta perspectiva, o presente es-
tudo foi desenvolvido para responder estes questionamentos: 
o acordo probatório que dispõe sobre o uso e a produção de 
provas exige ou não exige a participação do juiz? O julgador 
deve exercer o papel meramente de controle de validade dos 
negócios processuais sobre prova?

Pela interpretação do art. 190, parágrafo único, do CPC/2015 
a participação do magistrado nos negócios processuais é, via de 
regra, de gestor destes acordos, devendo realizar o controle da 
validade destes atos jurídicos, e, assim, não deverá o juiz jul-
gar a conveniência nem a oportunidade da celebração destes 
negócios. Sobressai, portanto, a necessidade de respeito ao au-
torregramento da vontade, estando o julgador vinculado ao que 
foi pactuado pelas partes. Ocorre que, como a disposição pelas 
partes sobre as provas que podem ser produzidas atinge a pró-
pria função jurisdicional, surge a discussão sobre a viabilidade 
deste negócio jurídico e sua ofensa ao devido processo legal, na 
medida em que renunciar a produção de determinadas provas 
representa uma disposição sobre o próprio direito de ampla de-
fesa e do contraditório. Além disso, interfere no convencimento 
do magistrado, que é um dos destinatários da prova (na linha 
mais contemporânea, as partes também são destinatárias da 
prova, conforme foi estudado). 

Sem embargo, foram confrontados os entendimentos 
doutrinários divergentes, sejam aqueles que são favoráveis aos 
negócios processuais que não tenham qualquer interferência 
do juiz, no máximo a participação deste para controlar a vali-
dade – e nos casos em que a lei exigir homologação judicial 
– sejam aquelas posições da doutrina que pugnam pela cautela 
na admissão dos negócios processuais. Esse enfrentamento de 
posições é o que propicia o debate e atende à ideia de uma 
construção dialética e dialógica do texto. Inclusive, esta é a con-
cepção do CPC/2015 quando propõe exaustivamente o diálogo 
e a participação cada vez mais ativa das partes na prática de 
todos os atos do processo, o que é reforçado pela amplitude 
dos negócios processuais.

Neste contexto, pelos argumentos expostos, ficou demons-

trado que se deve prestigiar ao máximo a autonomia das partes 
para flexibilizarem o procedimento e renunciarem seus próprios 
direitos, mas também não se deve olvidar a participação do juiz 
como sujeito processual mormente no que tange aos negócios 
probatórios. Isso porque o efetivo diálogo apenas é possível se 
ocorrer entre todos os sujeitos processuais, incluindo também 
o magistrado, e não apenas cláusulas pactuadas e discutidas 
entre autor e réu, transformando o juiz num mero espectador 
do processo com a função de conferir a sua validade. 

Nesta linha de intelecção, a ideia aqui defendida não é de 
menosprezar a manifestação de vontade das partes, ao contrá-
rio, é justamente reconhecer a importância da autorregulação 
pelas partes das regras do seu procedimento e da relevância 
de disporem sobre seus próprios ônus, faculdades, deveres e 
direitos, mas sem perder de vista que a participação ativa do 
juiz na formação desses negócios poderá contribuir ainda mais, 
garantindo efetivo diálogo entre os sujeitos do processo, maior 
segurança jurídica e concretizando o princípio da cooperação e 
do modelo cooperativo de processo. 

Neste diapasão, o objetivo era oferecer uma contribuição 
sobre este tema tão controverso na doutrina, e que tem sido 
alvo de críticas e grandes debates em torno do CPC/2015, o 
que se agrava pela ausência de jurisprudência acerca do assun-
to. Assim, não há pretensão, por intermédio deste estudo, de 
esgotar o tema dos negócios processuais, ainda mais porque 
a análise realizada está pautada nas reflexões iniciais sobre a 
nova legislação e nas jurisprudências que foram apresentadas 
ao longo do trabalho. Ademais, cabível registrar que a pesquisa 
desenvolveu-se sem perder de vista a preocupação de que o es-
tudo não fosse contaminado pelo entusiasmo natural acerca do 
negócio processual, que, com a nova legislação ganhou novos 
contornos e amplo destaque. 

Diante de todo o exposto, é possível concluir, em síntese, que:
A. É inegável que a participação das partes na determinação 

de seu próprio procedimento, adaptando-o as suas necessida-
des concretas, garante uma construção mais democrática do 
processo, o que, por consequência, gera uma pacificação social 
mais efetiva e, portanto, estabilidade na prestação jurisdicional. 

B. Tendo os litigantes maior liberdade negocial – ainda que 
perpasse por um controle de validade do julgador e, em algu-
mas hipóteses, exige a homologação judicial para concretude 
do suporte fático – é possível alcançar um processo mais justo 
e mais previsível e que atende ao princípio constitucional da 
segurança jurídica.

C. A construção do processo efetivamente democrático e 
dialógico depende do debate entre todos os sujeitos processu-
ais, e não apenas entre autor e réu. A inclusão do magistrado 
representa a dialética da complementariedade, a complementa-
ção do debate, e não o juiz como um ditador dos negócios pro-
cessuais, mas como uma figura que apenas tem a acrescentar, 
em particular, os negócios probatórios que atingem a atividade 
de julgamento. 

Por derradeiro, é de relevo declinar que será imprescindí-
vel encontrar este equilíbrio entre o publicismo e o privatismo, 
entre as normas processuais cogentes e as normas pactuadas 
pelas partes, entre as funções do julgador e a participação das 
partes. Estes elementos não precisam ser colocados como 
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ideias antagônicas, mas como ideias que 
se complementam em dialética e que 
podem coexistir dentro do processo.

Conferir maior autonomia às par-
tes para regularem as regras de seus 
conflitos não deve significar uma ex-
clusão ou negação da função judicial. 
É possível compatibilizar todos esses 
interesses ao permitir a participação 
do juiz nos acordos probatórios como 
forma efetiva de concretização de um 
modelo de processo cooperativo – 
este, sim, com um verdadeiro debate, 
que é mais consentâneo com os pro-
pósitos de democracia, racionalidade, 
efetividade e segurança jurídica.

NOTAS
1  Tendo em vista o corte epistemológico do pre-

sente trabalho, não serão analisados os planos 
da Teoria do Fato Jurídico do Direito Civil, que 
constituem conhecimento pressuposto para 
este estudo de Direito Processual Civil. Para 
compreensão dos planos, cf. MIRANDA, 1983. 

2  O dispositivo é resultado do uso da técnica 
legislativa da cláusula geral, caracterizada 
por revelar disposições normativas que utili-
zam em sua linguagem uma tessitura aberta 
e vaga, promovendo uma abertura do siste-
ma. O CPC/2015 (art. 3°, § 3°) estabelece um 
dever geral de estímulo à autocomposição. A 
negociação sobre o processo constitui uma 
das formas possíveis de solução consensual 
dos litígios, valorizando a possibilidade de 
acordo sobre o modo de resolver os confli-
tos, especialmente quando não seja possível 
a sua própria resolução por via amigável. 
(NOGUEIRA, 2016, p. 226).

3  O autor Robson Renault Godinho elenca al-
guns possíveis acordos probatórios: [...] excluir 
ou incluir meios de provas, permitir ou proi-
bir determinadas provas atípicas, modificar 
aspectos procedimentais referentes a provas 
(como prazos e sequência de depoimen-
tos), ampliar ou limitar a admissibilidade 
de meios de provas, ampliar ou limitar a 
inadmissibilidade de meios de provas, único 
meio, permuta de documentos, excluir pre-
sunções, hierarquizar provas. Pode-se cogitar, 
por exemplo, que as partes resolvam excluir 
algum meio de prova, como a prova teste-
munhal. (GODINHO, 2016, p. 553-554).

4  Sobre a finalidade da prova, explica Fredie 
Didier Jr. (2016, p. 55): Há basicamente três 
teorias que procuram explicar qual a finalida-
de da prova: a) a que entende que a finali-
dade da prova é estabelecer a verdade; b) a 
que sustenta ser sua finalidade fixar formal-
mente os fatos postos no processo; c) a que 
entende que a sua finalidade é produzir o 
convencimento do juiz, levando-o a alcançar 
a certeza necessária a sua decisão.

5  Expressões extraídas do artigo de Robson 
Renault Godinho quando explica que a história 
do estudo da autonomia científica do processo 
civil é também a história da hipertrofia dos po-
deres dos juízes e da atrofia da autonomia das 
partes. (GODINHO, 2016, p. 545).
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