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Objeto: é o que define uma norma processual, separando-a da norma material; não é a localização da 

norma que a caracteriza como processual ou material, visto que existem as chamadas normas heterotópicas

(normas localizadas em um diploma mas com preceitos de outro). É o preceito jurídico da norma que irá 

demonstrar seu objeto, que no caso de norma processual visa disciplinar a função jurisdicional e o processo. 

Existem 3 classes de normas processuais:

A) Normas de Organização Judiciaria – previstas no art. 22, XVII, CRFB, organizam o Judiciário instaurando 

órgãos jurisdicionais e dando suas competências.

B) Normas Procedimentais – previstas no art. 24, XI, CRFB, visam organizar procedimentos, que nada mais 

são do que uma série ordenada de atos voluntários que visa chegar à um resultado ou efeito jurídico final 

que é a sentença/decisão/acórdão. Cândido Rangel Dinamarco estabelece o quadrinômio de normas 

procedimentais, quais sejam: (i) atos a serem praticados (quais?); (ii) forma dos atos (como?); ordem 

sequencial dos atos (onde?); pluralidade de procedimentos (quando?).

C) Normas Processuais em Sentido Estrito – art. 22, I, CRFB, preocupação com a relação processual concreta, 

sob sua perspectiva interna (partes, lide).
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ATENÇÃO: existe doutrina que critica esta separação em classes das normas processuais, visto que o conceito 

moderno de processo, qual seja, “procedimento que se desenvolve animado pela relação jurídica-

processual”, não abarca as normas processuais de organização judiciária. Outra crítica é feita sobre a cisão que 

esta separação faz entre as normas processuais, pois existem aquelas que podem tratar ao mesmo tempo de

procedimentos e regras processuais em sentido estrito por exemplo.

Separação utilizada pela Constituição: apesar das críticas, a Carta Magna de 1988 utiliza desta separação ao 

prevê-la nas disposições de competência legislativa (arts. 23 e 24).

Natureza: as normas processuais possuem natureza de normas de direito público pois o Estado atua 

como prestador da função jurisdicional de interesse público. No antigo CPC, imperava o caráter cogente das 

normas, de impor a vontade estatal sobre o processo, porém, no vigente CPC, esse caráter cogente foi 

mitigado por normas dispositivas as quais permitem uma negociação entre as próprias partes.

A cláusula geral de negociação processual está prevista no art. 190, CPC, sendo a norma dispositiva que 

permite o autorregramento da vontade das partes; essa possibilidade é limitada pelas normas cogentes que 

versam em sentido contrário.


