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RESUMO 

 

O princípio da cooperação processual foi consagrado pelo Novo Código de Processo Civil em 

seu art. 6º, o qual dispõe que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O referido princípio se destaca 

por estar diretamente relacionado aos fundamentos teóricos que embasam o novo Código de 

Processo Civil, notadamente o modelo de processo cooperativo, característico do Estado 

Democrático de Direito, que privilegia o diálogo entre as partes como meio de solucionar os 

litígios. Assim, o dever de cooperação, tem como objetivo garantir que a tutela jurisdicional 

obtida pelas partes seja norteada pelos ideais de justiça e efetividade. Neste sentido, uma das 

novidades legislativas que apresenta relevante potencial de auxiliar na concretização do 

princípio da cooperação é a possibilidade de que as partes possam, mediante certas condições, 

convencionar a respeito de matéria processual, consagrando a figura dos negócios jurídicos 

processuais, que até então ainda eram objeto de controvérsias acerca de sua existência no 

ordenamento brasileiro. Ainda, o art. 190 do novo Código de Processo Civil instituiu o que se 

convencionou chamar de “cláusula geral de negociação processual”, isto é, norma de caráter 

indeterminado que autoriza a celebração de negócios processuais atípicos, independentemente 

de previsão legal expressa. Desse modo, o que se pretende investigar no presente trabalho é a 

existência de uma ligação intrínseca entre o princípio da cooperação processual e os negócios 

processuais atípicos, enquanto dois importantes pilares do novo processo civil brasileiro. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Cooperação processual. Cláusula geral de negociação processual. 

Negócio processual atípico. Novo Código de Processo Civil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The principle of procedural cooperation was accepted by the new Brazilian Code of Civil 

Procedure by its Article 6, which provides that all subjects of the process should cooperate 

among themselves to obtain, within a reasonable time, a fair and effective judicial decision. 

Therefore, the principle of procedural cooperation stands to be directly related to the theoretical 

fundaments that underlie the new Brazilian Code of Civil Procedure, notably the cooperative 

process model, characteristic of a Democratic State of Law, which gives value to the dialog 

between the parties as a better way of resolving disputes. Thus, the duty of cooperation, intends 

to ensure that judicial protection obtained by the parties will be guided by the ideals of justice 

and effectiveness. In this sense, one of the innovations from the new Code that presents 

significant potential to assist in the implementation of the principle of cooperation is the 

possibility that the parties might agree on procedural matters, by using the procedural contracts, 

which until then were still an object of controversy about their existence. Besides, the Article 

190 of the new Brazilian Code of Civil Procedure instituted what is conventionally called 

"general clause of procedural contracting", which authorizes parties to use atypical procedural 

contracts, regardless of legal forethought. So, the object of investigation in this paper is the 

existence of a deep conexion between the principle of procedural cooperation and the atypical 

procedural contracts, as those are two important pillars of the new Brazilian Civil Procedure. 

 

KEYWORDS: Principle of procedural cooperation. General clause of procedural contracting. 

Procedural contract. New Code of Civil Procedure.   
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INTRODUÇÃO 

 

O novo Código de Processo Civil (CPC/15) introduziu no sistema processual brasileiro 

uma série de modificações com o objetivo primordial de tornar o procedimento mais célere, 

diante do contexto de um Judiciário sobrecarregado de demandas excessivas, sem, todavia, 

prescindir da busca pela segurança jurídica e por uma tutela jurisdicional efetiva, capaz de 

atingir o ideal da pacificação social a ser promovida pelo Estado-juiz. 

A partir da análise desta conjuntura, este trabalho se propõe a investigar, num primeiro 

momento, a existência de uma conexão direta entre a efetividade da jurisdição e a adequação 

da tutela jurisdicional às peculiaridades do caso concreto. No contexto do novo Código, esta 

premissa se consubstanciou, notadamente, na valorização do princípio do respeito ao 

autorregramento da vontade no processo, como meio de se promover uma maior participação 

das partes no desenvolvimento do processo, através de diversos mecanismos previstos no 

decorrer do novo diploma processual. 

Nesse sentido, uma das novidades legislativas que apresenta relevante potencial de 

gerar intenso debate doutrinário e de promover mudanças positivas no procedimento é a 

possibilidade de que as partes possam, mediante certas condições, convencionar a respeito de 

matéria processual, conforme previsão dos artigos 190 e 191 do CPC/15. 

Embora não se trate propriamente de uma inovação no ordenamento, haja vista que o 

CPC/73 já previa algumas espécies de negócios processuais típicos, as convenções em matéria 

processual devem ser agora analisadas sob a ótica do novo Código, o qual se baseia em 

premissas diversas do anterior, com destaque para o princípio da cooperação, principal objeto 

deste estudo, positivado no art. 6° do CPC/15. 

Cabe esclarecer que o princípio da cooperação, para o presente estudo, se destaca em 

relação a outros princípios informadores do direito processual civil por estar intrinsecamente 

ligado ao novo paradigma em que se baseia o CPC/15. O novo Código é estruturado com base 

nas proposições inerentes ao modelo de processo cooperativo, caracterizado pela valorização 

do contraditório e da boa-fé objetiva nas relações processuais, o que se evidencia a partir da 

tendência em se prestigiar o diálogo entre os sujeitos processuais.  

Destarte, após examinados os pressupostos em que se baseiam os negócios jurídicos 

processuais, notadamente os atípicos, este trabalho se desafia a investigar de que maneira o 

princípio da cooperação processual atua como elemento norteador dos negócios jurídicos 

processuais atípicos. 
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Do mesmo modo, pretende-se analisar em que medida os negócios processuais, 

especialmente os atípicos, têm potencial para funcionar como um importante mecanismo de 

concretização do princípio da cooperação, harmonizando-se com o novo modelo processual 

cooperativo característico do Estado Democrático de Direito. 

Cabe registrar que a metodologia escolhida para ser usada no desenvolvimento do 

presente trabalho será a dogmática-instrumental, com ênfase na análise doutrinária 

propriamente dita, realizada por meio da pesquisa em livros, artigos doutrinários e legislação 

relacionada ao tema proposto. 

Para melhor compreensão deste trabalho, o desenvolvimento foi dividido em quatro 

capítulos, nos quais são abordadas temáticas distintas. 

No primeiro capítulo, objetiva-se delinear os contornos essenciais da figura dos 

negócios jurídicos processuais, passando pela análise de seu conceito, de divergências acerca 

da terminologia a ser utilizada, de seus requisitos de existência, validade e eficácia, e ainda se 

pretende tratar brevemente dos negócios processuais típicos, com destaque para o calendário 

processual. 

No segundo capítulo, busca-se investigar detalhadamente os negócios processuais 

atípicos, na medida em que merecem destaque como um dos principais mecanismos para 

concretização do princípio da cooperação. Para isso, inicialmente se estabelece a distinção entre 

acordos de procedimento e convenções a respeito de situações jurídicas processuais. Após, 

passa-se à análise da teoria da flexibilização procedimental como fundamento dos acordos de 

procedimento, para, ao final, serem destacados alguns aspectos importantes acerca dos limites 

à sua celebração e do controle judicial sobre os negócios atípicos. 

O terceiro capítulo, por sua vez, cuida de apresentar alguns dos princípios processuais 

de maior importância para o tema, que se relacionam tanto com os negócios jurídicos 

processuais quanto com o próprio princípio da cooperação. Assim, são examinados os 

princípios do devido processo legal, do contraditório, da adequação, do respeito ao 

autorregramento da vontade e da boa-fé processual. 

Por fim, para concluir o trabalho, o quarto capítulo busca analisar especificamente de 

que maneira o princípio da cooperação processual atua como elemento norteador dos negócios 

jurídicos processuais atípicos e, em contrapartida, até que ponto os referidos negócios atípicos 

se revelam como um dos principais mecanismos de concretização do princípio da cooperação, 

evidenciando a existência de uma íntima ligação entre estes dois temas. 
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1 – DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS PROCESSUAIS  

 

Os negócios jurídicos processuais consistem em um dos temas que vem ganhando mais 

destaque no debate doutrinário desde a promulgação do novo Código de Processo Civil de 2015, 

diante das consideráveis inovações trazidas pelo texto legal acerca do assunto. 

A notoriedade alcançada pelo tema da negociação processual pode ser explicada 

também pelo fato de que os negócios jurídicos processuais evidenciam a perspectiva de que o 

diálogo entre as partes deve ser valorizado. Isso se coaduna com o princípio da cooperação 

processual, também positivado pelo novo Código, que é um dos parâmetros para a interpretação 

do modelo de processo que atualmente vem sendo adotado, conforme se verá. 

Neste sentido, os negócios processuais atípicos são aqueles que tem como fundamento 

para sua celebração a cláusula geral de negociação processual prevista no art. 190 do CPC/15. 

Esta espécie de negócios processuais se evidencia ainda mais como um mecanismo em 

potencial e relevante de concretização do princípio da cooperação, o que será objeto de estudo 

no capítulo 4. 

Por ora, passa-se à análise de alguns aspectos fundamentais acerca dos negócios 

jurídicos processuais, para, após, adentrarmos em sua relação com o novo modelo cooperativo 

de processo. 

 

1.1 – CONCEITO 

 

A conceituação dos negócios jurídicos processuais é tema de intrincadas discussões 

doutrinárias, visto que a sua noção perpassa os conceitos de fatos, atos e negócios jurídicos, 

oriundos da teoria geral do direito civil, bem como de fatos e atos processuais de forma 

específica, sendo pertinente que se estabeleça breve distinção entre tais categorias. 

Segundo classificação apresentada por Carlos Roberto Gonçalves (2014, p. 264-266), 

os fatos jurídicos são os acontecimentos, de origem natural ou humana, que produzem efeitos 

jurídicos. Os fatos naturais, também denominados fatos jurídicos em sentido estrito, decorrem 

de simples manifestação da natureza. Os fatos humanos, por sua vez, também chamados de atos 

jurídicos em sentido amplo, são as ações humanas que criam, modificam, transferem ou 

extinguem direitos e se dividem em atos lícitos e ilícitos, sendo que estes últimos não são 

pertinentes ao presente estudo.  

Os atos lícitos se dividem em ato-fato jurídico, ato jurídico em sentido estrito e negócio 

jurídico. Os atos-fatos jurídicos decorrem apenas da conduta do agente, sem levar em 
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consideração sua vontade, intenção ou consciência. Por outro lado, os atos jurídicos em sentido 

estrito se formam através de manifestação de vontade que configura simples intenção, não se 

demandando, porém, uma vontade qualificada, e possuem efeito predeterminado pela lei, não 

sendo possível ao agente modificá-lo, ampliá-lo ou restringi-lo.  

Os negócios jurídicos, por sua vez, se caracterizam pela possibilidade de que os 

agentes optem pelo conteúdo do negócio, dentro dos limites predeterminados previstos na lei, 

possuindo maior autonomia na formação da vontade. Nesta espécie, é necessária a vontade 

qualificada dos agentes para a formação do negócio, razão pela qual são aplicáveis as regras 

referentes aos vícios de consentimento e às hipóteses de nulidade ou anulabilidade. 

Neste sentido, Mello1 (2013 apud CUNHA, 2016, p. 44) assim conceitua o negócio 

jurídico: 

 

[...] é o fato jurídico cujo elemento nuclear do suporte fáctico consiste em 

manifestação ou declaração consciente de vontade, em relação à qual o 

sistema jurídico faculta às pessoas, dentro de limites predeterminados e de 

amplitude vária, o poder de escolha de categoria jurídica e de estruturação do 

conteúdo eficacial das relações jurídicas respectivas, quando ao seu 

surgimento, permanência e intensidade no mundo jurídico. 

 

A mencionada classificação também se faz presente no direito processual. Em relação 

aos fatos jurídicos processuais em sentido estrito, Passos2 (2002 apud CUNHA, 2016, p. 44) 

entende que estes não existem, pois, no processo, somente atos são possíveis. Para Braga3 (2007 

apud CUNHA, 2016, p. 45), todavia, o fato jurídico processual em sentido estrito existe no 

processo, pois se trata de “acontecimento da natureza que, juridicizado pela incidência da norma 

processual, é apto a produzir efeitos dentro do processo”, como, por exemplo, a morte de uma 

parte. 

No processo existem ainda os atos-fatos, que são aqueles atos humanos em que a 

vontade do agente é irrelevante. Em regra, são decorrentes de inércia ou omissão como a revelia 

e a ausência de recurso. Entretanto, Leonardo Carneiro da Cunha (2016, p. 45) ressalva que há 

omissões negociais, como no caso em que a demanda é proposta em foro incompetente e o réu 

deixa de opor a exceção de incompetência, pois se caracterizaria um negócio tácito ou implícito 

entre as partes. 

                                                 
1 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, 

p. 233. 
2 PASSOS, José Joaquim Calmon de. Esboço de uma teoria das nulidades aplicada às nulidades processuais. 

Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 64-65. 
3 BRAGA, Paula Sarno. Primeiras reflexões sobre uma teoria do fato jurídico processual: plano da existência. 

Revista de Processo, São Paulo, n. 148, jun. 2007, p. 309. 
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No que tange aos atos processuais em sentido estrito, Cunha (2016, p. 46) leciona que: 

 

[...] são manifestações ou declarações em que a parte não tem qualquer 

margem de escolha da categoria jurídica ou da estruturação do conteúdo 

eficacial da respectiva situação jurídica. São, em geral, atos de conhecimento 

ou de comunicação, como, por exemplo, a citação, a intimação, a confissão e 

a penhora. 

 

Por fim, em relação aos negócios jurídicos processuais, antes de se apresentar o seu 

conceito, é importante destacar que, em momento pretérito, houve veementes controvérsias 

doutrinárias acerca de sua existência no ordenamento brasileiro. Tais divergências serão 

explanadas sucintamente, tendo em vista que a positivação de forma expressa no CPC/15, 

inclusive acerca da possibilidade de celebração dos negócios processuais atípicos, que se verá 

mais adiante, teve o condão de pacificar a questão. 

As opiniões contrárias, representadas por grandes processualistas como Dinamarco4 

(2009 apud CUNHA, 2016, p. 46) e Câmara5 (2014 apud CUNHA, 2016, p. 46), baseiam-se 

sobretudo nas premissas de que os efeitos dos atos processuais resultam apenas da lei, e não da 

vontade, e de que somente há negócio processual se os seus efeitos decorrerem direta e 

expressamente da vontade das partes, o que não ocorreria no processo. 

Em contrapartida, as opiniões favoráveis são bastante diversas no tocante à sua 

fundamentação. Porém, é possível ressaltar alguns posicionamentos, como o de Moreira6 (1984 

apud CUNHA, 2016, p. 52), que admite a existência de convenções celebradas pelas partes em 

matéria processual, as quais são possíveis devido à liberdade de convenção inserida no âmbito 

das normas processuais dispositivas. Também merece destaque o entendimento de Lima7 (2013 

apud CUNHA, 2016, p. 53), que reconhece que a lei processual impõe condicionamentos e 

limites aos negócios entre as partes, porém, em nada se difere da própria lei civil, que também 

cria restrições à celebração dos negócios jurídicos materiais, sem que, por isso, a existência 

destes seja negada. 

Outrossim, muitos autores defendem inclusive que o CPC/73 já previa diversas 

situações jurídicas processuais que consistiam em negócios jurídicos. Apenas a título de 

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

2009, p. 484. 
5 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. vol. 1, 25 ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 276. 
6 MOREIRA, José Carlos Barbosa. “Convenções das partes sobre matéria processual”. Temas de direito 

processual – terceira série. São Paulo: Saraiva, 1984, p. 98. 
7 LIMA, Fernando Antônio Negreiros. Teoria geral do processo judicial. São Paulo: Atlas, 2013, p. 547. 
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exemplo, é possível citar a opção do autor da ação pelo procedimento sumário (art. 275, 

CPC/73), o acordo entre as partes sobre o foro da demanda (art. 111, CPC/73), as convenções 

sobre prazos dilatórios (art. 181, CPC/73), entre outros (CUNHA, 2016, p. 54-55). 

Por conseguinte, superadas as discussões acerca de sua existência e de sua 

diferenciação em relação às outras categorias jurídicas acima elencadas, o negócio jurídico 

processual é conceituado com precisão por Pedro Henrique Nogueira (2016, p. 96) como: 

 

[...] fato jurídico voluntário em cujo suporte fático esteja conferido ao 

respectivo sujeito o poder de escolher a categoria jurídica ou estabelecer, 

dentre dos limites fixados no próprio ordenamento jurídico, certas situações 

jurídicas processuais. 

 

Portanto, o conceito de negócio jurídico processual, baseado no próprio conceito de 

negócio jurídico oriundo do direito civil, se fundamenta sobre a ideia da voluntariedade dos 

agentes e da opção pelo conteúdo da convenção, devendo ser observados os limites previstos 

pelo ordenamento jurídico, que, no caso dos negócios processuais, seriam as normas 

processuais em geral, especialmente o Código de Processo Civil e a própria Constituição 

Federal. 

 

1.2 – TERMINOLOGIA 

 

As incertezas terminológicas em torno da matéria dos negócios jurídicos processuais 

também se revelam bastante presentes no debate doutrinário e permanecem mesmo após o 

advento do novo Código, evidenciando ainda mais a inexistência de consenso sobre o assunto 

como um todo. 

Nogueira afirma inicialmente que “uma considerável parte dos atos procedimentais 

praticados pelas partes pode ser enquadrada como autênticos negócios jurídicos processuais” 

(NOGUEIRA, 2016, p. 97), os quais podem ser unilaterais, bilaterais ou plurilaterais, a 

depender do número de vontades necessárias à formação do ato. 

No tocante aos negócios jurídicos processuais bilaterais, tema de maior interesse para 

este estudo, assim prossegue: 

 

Os negócios jurídicos bilaterais costumam ser divididos em contratos, quando 

as vontades dizem respeito a interesses contrapostos, e acordos ou 

convenções, quando as vontades se unem para um interesse comum. Não se 

nega a possibilidade teórica de um contrato processual, mas é certo que são 
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mais abundantes os exemplos de acordos ou convenções processuais 

(NOGUEIRA, 2016, p. 98). 

 

Ademais, a partir do recente art. 190 do CPC/15, o qual será estudado individualmente 

em momento posterior, o referido autor propõe outra distinção, qual seja, a presença de 

“negócios processuais que dizem respeito ao procedimento, denominados acordos de 

procedimento” e de “negócios jurídicos processuais que recaem sobre ônus, faculdades e 

deveres das partes” (NOGUEIRA, 2016, p. 102), respectivamente. Vejamos: 

 

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 deveres processuais, antes ou durante o processo. 

(grifos deste trabalho) 

 

Assim, a previsão da parte inicial do caput do art. 190 de que as partes podem estipular 

mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa diz respeito apenas a 

aspectos do procedimento em si e não a outras situações jurídicas processuais das partes, sendo 

certo que isso representa uma manifestação do que é denominado por alguns, entre eles 

Fernando Gajardoni (2007, p. 235-243), de flexibilização procedimental voluntária.  

Cabe destacar que o presente trabalho pretende se basear nesta classificação proposta 

por Pedro Henrique Nogueira (NOGUEIRA, 2016, p. 102), com a ressalva de que, na maior 

parte do tempo, será utilizada de forma genérica a nomenclatura negócios jurídicos processuais, 

para se referir às diversas espécies de atos negociais praticados pelas partes no processo. 

Não obstante, convém afastar, com a devida vênia, algumas colocações conflitantes, a 

exemplo da que se verá a seguir, até mesmo para evitar equívocos ao se tratar mais adiante dos 

requisitos de existência, validade e eficácia dos negócios jurídicos processuais, bem como de 

outros aspectos essenciais. 

Neste sentido, José Rogério Cruz e Tucci (2016, p. 26) defende que o gênero negócio 

jurídico processual pode ser classificado em duas espécies. A primeira delas seria o negócio 

jurídico processual stricto sensu, que ocorre incidentalmente no âmbito do processo e tem por 

objeto direito substancial, ou seja, o próprio direito litigioso. A segunda espécie seria a 

convenção processual, que se refere a acordos entre as partes sobre matéria estritamente 

processual. 

Entretanto, em relação aos acordos que versam sobre o próprio direito material em 

litígio, posicionamento mais adequado parece ser o seguinte, que, com fundamento na 
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classificação ora adotada e na lição de Diogo Assumpção Rezende de Almeida (2016, p. 345-

346), entende-se que os acordos que versam sobre o direito litigioso em si – ainda que evidente 

o seu caráter negocial e que a celebração se dê em sede processual através da autocomposição 

– não se enquadram no gênero dos negócios jurídicos processuais. 

Isso porque o negócio jurídico processual incide apenas sobre situações jurídicas 

processuais e “[...] não visa solucionar o conflito, mas regulamentar, nos moldes desejados pelas 

partes, o próprio método de solução, isto é, o exercício da jurisdição” (ALMEIDA, 2016, p. 

346), o que evidencia o caráter autônomo da relação processual em relação ao direito material. 

Cabe apontar ainda que, ao contrário dos referidos acordos sobre o direito litigioso, os negócios 

jurídicos processuais, em regra, não necessitam de homologação do juiz para produzir seus 

efeitos, o que os distancia ainda mais. 

Face ao exposto, importa ressaltar que as divergências a respeito da terminologia 

referente aos negócios jurídicos processuais são na prática infindáveis, de modo que não se 

pretendeu esgotar o tema, mas tão somente pontuar alguns posicionamentos pertinentes ao 

presente estudo. 

 

1.3 – REQUISITOS DE EXISTÊNCIA, VALIDADE E EFICÁCIA 

 

Os negócios jurídicos processuais, por sua própria natureza, são passíveis de análise 

com base na consagrada metodologia concebida por Pontes de Miranda8 (1954 apud 

NOGUEIRA, 2011, p. 160) de verificação dos planos de existência, validade e eficácia no 

mundo jurídico, a partir da observação dos elementos de suporte fático do negócio. 

Assim, passemos ao exame dos requisitos necessários para que o negócio jurídico 

processual seja considerado existente, válido e eficaz para o direito, com suporte nas noções 

delineadas por Pedro Henrique Nogueira (2011, p. 162-168), conquanto para isso seja 

necessário passar ao largo de alguns posicionamentos diversos, pois, como já dito, não se tem 

a pretensão de exaurir a discussão sobre a matéria neste breve estudo. 

O negócio jurídico processual se origina a partir de fatos humanos voluntários, como 

já visto. Sendo assim, segundo Nogueira, o primeiro requisito de existência não poderia deixar 

de ser uma vontade manifestada. No âmbito processual, até mesmo pela exigência de 

formalização da prática dos atos processuais em geral, observa-se apenas a vontade declarada, 

não se atribuindo relevância à vontade não exteriorizada. 

                                                 
8 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado, IV. Rio de Janeiro: Borsói, 1954, p. 3-4. 



17 
 

O segundo requisito de existência a ser observado, diretamente relacionado com o 

primeiro, é o autorregramento da vontade, o qual inclusive será objeto de análise detalhada em 

momento posterior (item 3.6), que é definido pelo autor nos seguintes termos: 

 

Não basta, para que se configure o negócio, haver manifestação de vontade, 

mas é preciso que ela se configure como exercício do poder de 

autorregramento da vontade, entendido como poder de escolha da categoria 

jurídica ou das situações jurídicas que configurarão a sua eficácia 

(NOGUEIRA, 2011, p. 163). 

 

Ainda, Nogueira reconhece que “no processo, o autorregramento da vontade é bem 

mais restrito que nas relações de direito privado”, sendo que, mesmo em relação aos negócios 

processuais cujos efeitos já estão todos pré-estabelecidos na lei, é preservado o seu caráter 

negocial, “porque há, nessas situações, liberdade de escolha, embora em grau mínimo” 

(NOGUEIRA, 2011, p. 163). 

Por último, para o referido autor, o terceiro requisito de existência inerente aos 

negócios jurídicos processuais é a referibilidade ao procedimento, pois, para ser qualificado 

como processual, deve se relacionar a um procedimento existente. Do contrário, poderia até 

haver negócio jurídico de direito material, mas lhe faltaria a processualidade (NOGUEIRA, 

2011, p. 163). Este requisito é controverso na doutrina, pois, como se verá adiante, alguns 

autores aceitam a possibilidade de negócios processuais extrajudiciais, embora com natureza 

jurídica de direito material, até que seja integrado ao processo. 

Seguidamente, Nogueira afirma que os requisitos de validade se dividem em subjetivos 

e objetivos e são estabelecidos pela legislação processual. Os subjetivos são a capacidade 

processual (art. 70, CPC/15) e a capacidade postulatória (art. 103, CPC/15), ao passo que, de 

forma genérica, o requisito objetivo a ser observado é o respeito ao formalismo processual, o 

que inclui petição inicial apta, formalidades da citação, enfim, a observância às normas 

processuais cogentes em geral. Ademais, para que tal a presença de tal requisito seja afastada 

no caso concreto, o autor sustenta que “é necessário que do vício resulte prejuízo, isto é, que a 

falha impeça a obtenção da finalidade do ato” (NOGUEIRA, 2011, p. 164), em atenção ao 

princípio da instrumentalidade das formas, também analisado sucintamente no item 3.5 deste 

trabalho. 

Por seu turno, a análise do plano da eficácia possibilita identificar situações em que o 

negócio é válido, porém ineficaz. Neste ponto, nota-se que, em certas hipóteses, “a propagação 

dos efeitos do negócio jurídico processual fica sujeita a algum acontecimento descrito na 
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própria norma jurídica” (NOGUEIRA, 2011, p. 165), como é o caso da desistência da ação (art. 

485, VIII, CPC/15), que só produz efeitos após a homologação judicial.  

Além disso, Nogueira suscita a discussão se haveria a possibilidade de se inserir nos 

negócios processuais elementos futuros subordinantes da eficácia do ato jurídico, isto é, 

condições ou termos, como ocorre no direito privado. Embora não haja consenso na doutrina, 

o autor se posiciona em sentido favorável, porque, embora em relação aos atos processuais 

stricto sensu tais elementos sejam incompatíveis com o desenvolvimento do procedimento, no 

caso dos negócios processuais não haveria essa vedação, pois “onde há autorregramento da 

vontade, pode haver a autolimitação da vontade” (2011, p. 168). Como exemplo, cita a 

suspensão convencional do processo (art. 313, II e §4º, CPC/15) como negócio sujeito a termo.   

Outrossim, por óbvio, os negócios jurídicos processuais se sujeitam também às 

condições gerais de validade dos negócios jurídicos, previstas no art. 104 do Código Civil, quais 

sejam: agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou 

não defesa em lei. 

Nesta perspectiva, Ricardo Villas Bôas Cueva (2016, p. 502) destaca que: 

 

A licitude do objeto deve ser aferida à vista das garantias constitucionais do 

devido processo legal e da observância dos preceitos de ordem pública (art. 

2.035, parágrafo único, do CC), bem como das limitações impostas na lei de 

arbitragem (bons costumes, ordem pública e princípios gerais do processo, 

previstos nos arts. 2º, §1º, e 21, §2º, da Lei 9.307/1996). Os deveres de boa-

fé, cooperação e lealdade (arts. 5º, 6º e 77), integrantes da ordem pública, não 

podem ser dispensados pelas partes. Quanto à forma, ainda que não haja 

previsão legal nesse sentido, é prudente que se adote a escrita ou que ao menos 

seja reduzida a termo a convenção apresentada oralmente [...]. 

 

Em se tratando especificamente dos negócios processuais atípicos, que serão o tema 

central do capítulo a seguir, estes possuem ainda algumas condições específicas de validade 

previstas no art. 190 do CPC/15, conforme se verá. 

Por fim, no tocante à aferição dos requisitos ora mencionados, é relevante estabelecer 

a distinção entre o negócio jurídico processual judicial e extrajudicial, conforme lecionado por 

Trícia Navarro Xavier Cabral (2016, p. 314). Quando realizado no âmbito judicial constitui “ato 

uno e novo, com efeitos específicos” e se trata de ato de natureza processual. No campo 

extrajudicial, de outro modo, pode ser constituído de forma autônoma ou ser inserido em 

contratos mais abrangentes e “possui natureza jurídica de direito material, ficando os efeitos 

processuais condicionados à sua integração ao processo”. 
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Como reflexo, a referida autora sinaliza a existência de diferenciação entre o regime 

jurídico das convenções firmadas extrajudicialmente e judicialmente. Vejamos: 

 

No âmbito extrajudicial adotam-se as normas de direito material para a sua 

constituição. Já no campo processual, devem ser respeitadas as regras de 

direito material e também as de direito processual, em uma espécie de regime 

jurídico misto (CABRAL, 2016, p. 316). 

  

Deste modo, no negócio jurídico processual extrajudicial serão analisados apenas os 

requisitos previstos no Código Civil, identificados logo acima, ao passo que, no âmbito judicial, 

esses também devem ser verificados, mas em concomitância com os requisitos processuais 

elencados pela legislação e pela doutrina. 

 

1.4 – NEGÓCIOS PROCESSUAIS TÍPICOS 

  

Uma das classificações que apresenta maior relevância para este estudo é a distinção 

entre os negócios jurídicos processuais típicos e atípicos. Enquanto os típicos possuem previsão 

expressa na legislação e inclusive já tem seus efeitos determinados por ela, os atípicos decorrem 

da liberdade de criação inerente ao autorregramento da vontade das partes e no novo Código 

foram consagrados pelo art. 190, a ser debatido logo adiante (DIDIER, 2015, p. 377). 

O simples fato de já ter a lei processual estabelecido a regulação dos negócios 

processuais típicos, não os descaracteriza enquanto negócios jurídicos, visto que o 

autorregramento da vontade das partes se preserva no tocante à liberdade de celebração. Assim 

defende Leonardo Carneiro da Cunha (2016, p. 54): 

 

O negócio jurídico é produto da autonomia privada ou da autorregulação de 

interesses, implicando liberdade de celebração e de estipulação. Isso não 

impede que a legislação fixe o regime de determinados negócios. Nesse caso, 

tem-se um tipo previsto em lei, estando nela regulado. É o chamado negócio 

jurídico típico, sendo dispensável o esforço da(s) parte(s) na sua regulação. A 

regulação já está estabelecida em lei. 

 

O referido autor (CUNHA, 2016, p. 56) sustenta ainda que os negócios jurídicos 

processuais típicos podem ser unilaterais (v.g. desistência do recurso, reconhecimento de 

procedência do pedido, escolha do juízo da execução), bilaterais (v.g. eleição negocial do foro, 

convenção sobre ônus da prova, acordo para suspensão do processo) ou plurilaterais (v.g. 

sucessão do alienante ou cedente pelo adquirente ou cessionário da coisa litigiosa e 

calendarização processual). 
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Além disso, podem ser comissivos, que é o caso da grande maioria, ou omissivos, 

como a prorrogação da competência territorial por inércia do réu e a revogação da convenção 

de arbitragem pela mesma razão. Tratam-se de hipóteses de omissão negocial, que resulta em 

“acordo tácito ou implícito de vontades” (CUNHA, 2016, p. 55). 

Os negócios jurídicos típicos, em regra, produzem efeitos imediatos, exceto a 

desistência da ação, que só produz efeitos após a homologação judicial (art. 484, VIII, CPC/15). 

A esse respeito, Cunha (2016, p. 56) discorre que: 

 

A exigência de homologação não subtrai da desistência da ação sua natureza 

negocial. Trata-se apenas de uma condição legal para produção de efeitos. [...] 

A lei pode ser mais rigorosa na disciplina do negócio jurídico, ou submetê-lo 

a controle, ou exigir determinada condição. [...] A parte pode escolher a 

categoria jurídica, o que já é suficiente para que se tenha aí um negócio 

jurídico. 

  

O CPC/73 tradicionalmente já previa diversos negócios processuais típicos, no 

entanto, o novo Código ampliou consideravelmente esse número, incluindo a redução de prazos 

peremptórios (art. 222, §1º), a escolha consensual do perito (art. 471), a audiência de 

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

(art. 364, §2º) e o calendário processual (art. 191). 

O calendário processual, previsto no art. 191 e parágrafos do CPC/15, merece sucinto 

destaque, pois é uma das principais inovações do novo Código, além de evidenciar claramente 

a incidência do princípio da cooperação, elemento norteador do presente estudo. Inspirado nos 

sistemas processuais europeus, o calendário se apresenta como uma possibilidade de otimização 

do tempo de tramitação do processo, com o objetivo de alcançar maior eficiência no âmbito do 

Judiciário. 

Em suma, o calendário é um modelo de flexibilização do procedimento que consiste 

na elaboração de um cronograma sobre o procedimento, fixando os prazos específicos ou 

preestabelecendo datas de cumprimento dos atos processuais, tais como realização de perícia, 

apresentação de memoriais, ou, até mesmo, a prolação da sentença. Pode ser ajustado por meio 

de manifestações escritas ou, preferencialmente, durante audiência de conciliação, sendo que o 

ideal é que seja fixado no início do processo ou até a decisão de saneamento e de organização 

do processo (art. 357, CPC/15), sob pena de não se atingir a eficiência esperada (CABRAL, 

2016, p. 319-321). 

Ressalta-se que o calendário possui caráter vinculativo para todos os sujeitos 

processuais, inclusive dispensando a necessidade de publicações às partes, de forma que os 
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prazos previstos só serão modificados em casos excepcionais e devidamente justificados, 

conforme dispõe o §1º do art. 191 (CABRAL, 2016, p. 322). 

Segundo Cabral, (2016, p. 320) o calendário é espécie de negócio processual 

plurilateral, visto que a sua fixação ocorre por ato conjunto das partes e do juiz, conforme prevê 

o próprio art. 191, caput, de modo que a técnica não pode ser imposta por qualquer dos sujeitos 

processuais. Nesta lógica, porém, Cabral (2016, p. 320) pondera que: 

 

Isso, porém, não elimina a hipótese de as partes sugerirem uma forma de 

calendário e o juiz acate, ou vice versa. Assim, qualquer dos sujeitos 

processuais pode ter a iniciativa de indicar um modelo de calendário e os 

demais aderirem à proposta, desde que, no final, haja efetivamente um 

consenso sobre os prazos dos atos processuais. 

 

Assim, uma das principais vantagens da utilização da técnica do calendário processual 

é certamente o aumento da previsibilidade do procedimento, o que potencialmente se traduzirá 

em reforço da segurança jurídica e da efetividade na prestação jurisdicional, conforme assinala 

Cueva (2016, p. 506). 

Além disso, Cabral (2016, p. 319) ressalta também como ponto positivo o fato de que, 

no calendário processual, “os sujeitos processuais adequam o ritmo e a duração da demanda às 

especificidades do caso concreto, atuando em cooperação para o alcance de uma decisão justa 

e efetiva em tempo razoável”, o que prestigia, como já lembrado, o princípio da cooperação, 

positivado no art. 6º do CPC/15. 

Destarte, com o intuito de conduzir a presente discussão a terreno ainda mais propício 

à análise da incidência do princípio da cooperação, passa-se agora ao estudo dos negócios 

jurídicos processuais atípicos. 
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2 – DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS PROCESSUAIS ATÍPICOS 

 

O artigo 190, caput do CPC/15 instituiu o que se convencionou chamar de cláusula 

geral de negociação processual, que permite a celebração de negócios jurídicos processuais 

atípicos, desde que preenchidos os pressupostos elencados. Vejamos: 

 

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 deveres processuais, antes ou durante o processo. 

 

Cumpre ressaltar que, muito embora não existisse correspondência direta a este 

dispositivo no CPC/73, parte da doutrina, com destaque para Almeida (2016, p. 352), já 

defendia a possibilidade de celebração de negócios processuais atípicos sob a égide do diploma 

anterior, com fundamento no art. 158 do CPC/73 (cuja redação foi preservada no art. 200 do 

atual Código). Vejamos: 

 

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. 

 

Neste sentido, Jaldemiro Rodrigues de Ataíde Júnior (2016, p. 256-257) argumenta 

que o art. 158 do CPC/73 faria as vezes de uma cláusula geral de negociação processual, dando 

embasamento legal a negociações atípicas que já aconteciam rotineiramente na prática, tais 

como a opção por memoriais escritos em vez alegações finais orais em audiência e o acordo 

para ampliação do tempo de sustentação oral, por exemplo. Para o autor, somente não se poderia 

negociar em relação àquilo que o Código anterior impunha vedações (v.g. flexibilizar prazos 

peremptórios, vide art. 181 CPC/73), circunstância que se mantém com o advento do novo 

Código, a exemplo da vedação à alteração da causa de pedir e pedido por convenção das partes 

após o saneamento do processo (art. 329, II, CPC/15). 

Ainda, Cueva (2016, p. 500) sustenta que, muito embora o CPC/73 não tenha 

contemplado expressamente a flexibilização do procedimento, já existiam no ordenamento 

princípios implícitos, como o princípio da adequação e o princípio da adaptabilidade processual, 

os quais, juntamente com o estudo do direito comparado, serviram de parâmetro para a 

idealização do próprio art. 190 do CPC/15. 
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2.1 – ACORDOS DE PROCEDIMENTO E CONVENÇÕES A RESPEITO DE SITUAÇÕES 

JURÍDICAS PROCESSUAIS 

 

Dito isto, retomando-se a análise do dispositivo em questão, é fundamental que se 

observe que o legislador estabeleceu distinção entre duas figuras negociais, pois o art. 190 prevê 

que é lícito às partes “estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da 

causa” e “convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais”, 

situações que não se confundem. A esse respeito, Murilo Teixeira Avelino (2016, p. 373) assim 

elucida: 

 

É preciso que se compreenda: adaptar o procedimento não é a mesma coisa de 

dispor a respeito de situações jurídicas processuais. Alterar o procedimento 

significa modificar o ato procedimento em sua complexidade, no que se refere 

aos atos que compõem sua cadeia organizada. Dispor a respeito de situações 

jurídicas processuais significa alterar as posições processuais que os sujeitos 

titularizam, tanto no que se refere a atuar quanto a se submeterem à atuação 

dos demais. Desta forma, ainda que alterar o procedimento não se confunda 

com alteração de situações jurídicas processuais, como estas últimas decorrem 

de fatos processuais (aí inclusa a prática dos atos processuais), pode-se dizer 

que um acordo processual que altere o procedimento, necessariamente 

influenciará nas situações jurídicas dos sujeitos processuais, motivo pelo qual 

um e outro caminham juntos. 

 

Assim, diferenciam-se os acordos de procedimento, que, segundo a já mencionada 

classificação de Nogueira (2011, p. 225), possibilitam que “as partes construam, negocialmente, 

o próprio procedimento”, das convenções a respeito de situações jurídicas processuais 

específicas, ou seja, de ônus, poderes, faculdades e deveres processuais das partes. Os acordos 

de procedimento, por sua vez, serão abordados de forma mais pormenorizada no item seguinte, 

ao se tratar da questão da flexibilização procedimental. 

Porém, no tocante a esta segunda hipótese de negócios atípicos, cumpre salientar que 

tais convenções não modificam o procedimento propriamente dito, mas dispõem de forma 

pontual a respeito das situações processuais das partes, não alterando de fato a sequência de 

atos estabelecida pela lei, ao contrário dos acordos de procedimento. A título de exemplo, é 

possível citar o pacto de impenhorabilidade, o acordo de rateio de despesas processuais, a 

escolha de depositário de bens sequestrados, entre outros. 

Ainda, em relação às situações jurídicas processuais que podem constituir objeto das 

referidas convenções acima mencionadas, cumpre trazer breve esclarecimento sobre o tema. 
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O termo “situação jurídica” é de difícil definição e possui variadas acepções no 

universo jurídico. No entanto, o aprofundamento em tais controvérsias fugiria ao escopo do 

presente trabalho, de modo que, assim como Avelino (2016, p. 374), em ensaio sobre o tema, 

destaca-se aqui a definição em sentido amplo do que significa situação jurídica, nas palavras de 

Mello9 (2011 apud AVELINO, 2016, p. 374), segundo o qual o termo situação jurídica: 

 

[...] em sentido lato, designa toda e qualquer consequência que se produz no 

mundo jurídico em decorrência de fato jurídico, englobando todas as 

categorias eficaciais, desde os mínimos efeitos à mais complexa das relações 

jurídicas; define, portanto, qualquer posição em que um sujeito de direito se 

encontre no mundo jurídico. (grifos deste trabalho) 

 

 

Assim, a partir do entendimento da situação jurídica como “efeito jurídico do fato”, 

Avelino (2016, p. 375) assevera que “dentro do processo, as situações jurídicas processuais 

decorrem dos fatos processuais (lato sensu) que as sucedem, condicionando a conduta futura 

dos sujeitos do processo”. Ademais, a própria lei processual estabelece que essas situações se 

dividem em ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, cuja diferenciação, embora 

bastante controversa na doutrina, é digna de breve comentário. 

Assim, de acordo com Avelino (2016, p. 375), o ônus processual é uma posição 

jurídica ativa e não se trata de um dever, mas de “uma possibilidade de agir que, vez praticado 

o ato a ela correspondente, legará ao sujeito que a praticou uma situação de vantagem dentro 

do processo”. Como exemplos é possível citar o chamado “ônus da impugnação específica” e 

o próprio ato de contestar. 

A faculdade processual também é uma posição jurídica ativa e configura 

“possibilidade de atuação em face de uma norma permissiva” (AVELINO, 2016, p. 375). 

Diferencia-se do ônus, pois a faculdade “se exaure na esfera jurídica do próprio agente, não 

decorrendo daí uma necessária situação de vantagem ou desvantagem para o sujeito” 

(AVELINO, 2016, p. 375). O autor sustenta ainda que, na realidade, os ônus e poderes 

envolvem certa carga de facultatividade, pois a atuação, nestes casos, também não é cogente, 

mas facultativa. Porém, “não se confundem com “simples” faculdades, pois carregam consigo 

outros caracteres que os individualizam” (AVELINO, 2016, p. 376). 

O poder processual, também posição jurídica ativa, consiste na possibilidade de 

atuação do agente sem que haja situação jurídica contraposta que condicione seu ato, ou seja, 

                                                 
9 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da eficácia – 1ª parte. São Paulo: Saraiva, 2011, 

p. 94 et seq. 
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“o resultado da atuação do sujeito, todavia, mormente quando inserido na relação jurídica, pode 

condicionar modificações na esfera jurídica de outros sujeitos” (AVELINO, 2016, p. 376). 

Assim, o poder possui estreita ligação com a figura do direito subjetivo e com a conexão entre 

poder e dever. Um exemplo de poder processual é a possibilidade de o juiz ordenar o 

comparecimento de testemunhas. 

Por fim, tem-se o dever processual, que, como já dito, possui íntima ligação com o 

poder. Distingue-se dos demais por ser uma situação jurídica passiva, pois é uma “necessidade 

de atuação imposta pela norma jurídica” (AVELINO, 2016, p. 376), visto que se exige uma 

conduta de determinado sujeito, sob pena de imposição de sanção específica pela não atuação. 

No processo, alguns exemplos são o dever do juiz de levar ao conhecimento das partes questões 

que conhece de ofício e o dever de todos os sujeitos processuais de se comportarem de acordo 

com a boa-fé. 

Portanto, uma vez examinados tais conceitos, conclui-se que o novo Código, ao prever 

expressamente tais convenções, avançou de forma significativa no sentido da valorização da 

autonomia da vontade das partes, como regra na relação processual, através do reconhecimento 

de relevante amplitude à esfera negocial dos sujeitos processuais. 

Esta característica se revela ainda mais evidente ao se observar que o CPC/15 consagra 

não apenas a possibilidade de as partes disporem sobre suas próprias situações jurídicas 

processuais, mas também sobre o procedimento em si, que, tradicionalmente, sempre foi 

considerado pela doutrina majoritária como matéria de ordem pública, regida por normas 

processuais cogentes, e, portanto, indisponíveis. 

Destarte, para melhor compreensão sobre o tema da flexibilização procedimental, 

passa-se à análise individualizada dos acordos de procedimento previstos no caput do art. 190 

do CPC/15. 

 

2.2 – A FLEXIBILIZAÇÃO PROCEDIMENTAL COMO FUNDAMENTO DOS ACORDOS 

DE PROCEDIMENTO 

 

A possibilidade de variação do procedimento, consagrada pelo novo Código em seu 

art. 190, representa indubitável mudança de paradigma no processo civil brasileiro, na medida 

em que proporcionou à autonomia da vontade das partes um grau de relevância até então nunca 

antes visto. Neste diapasão, Cabral (2016, p. 324) reforça que: 
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Não obstante, o CPC/2015 procurou não só aprimorar as técnicas processuais, 

mas mexer na própria fisionomia do processo, para que este pudesse ser mais 

maleável e adaptável aos diversos tipos de conflitos sociais levados a juízo, 

permitindo um tratamento individualizado às demandas judiciais quando 

assim o caso merecesse, trazendo mais fluidez ao processo. 

  

Todavia, as inovações trazidas pelo CPC/15 em relação aos negócios jurídicos 

processuais, em especial a cláusula geral de negociação processual, não podem ser 

interpretadas de forma dissociada da análise dos pressupostos teóricos que embasam o próprio 

processo civil, os quais, através do debate doutrinário, vêm passando por consideráveis 

transformações nas últimas décadas.  

   

2.2.1. A concepção publicista do processo e as normas processuais cogentes 

 

Inicialmente, para que se possa compreender a verdadeira importância do art. 190 do 

CPC/15, enquanto elemento catalisador de uma grande ruptura de paradigma no direito 

processual brasileiro, é necessária uma breve recapitulação acerca das origens da concepção do 

processo a partir da qual se fundou o sistema processual pátrio. Cumpre esclarecer, porém, que 

a discussão histórica a respeito dos diferentes modelos processuais será retomada em momento 

posterior, ao se tratar da evolução do princípio da cooperação (item 4.1). 

O Código de Processo Civil de 1973 recebeu fortes influências do modelo europeu de 

processo civil, característico do Estado social, que tem como premissas, entre outras, a 

prevalência do interesse público, o publicismo do processo e o protagonismo do juiz, em 

oposição ao modelo liberal, em que o juiz mantinha uma postura passiva, conforme aponta 

Cunha (2016, p. 48). 

O modelo de processo adotado consagrou a estatalidade como marca da atividade 

jurisdicional, de onde se extrai a ideia de que as normas processuais seriam cogentes e de que 

a vontade das partes seria irrelevante para o desenvolvimento do procedimento. Este 

pensamento é tratado por Cunha (2016, p. 50) como o dogma da irrelevância da vontade e 

decorria da impossibilidade do juiz de se vincular à vontade de quem se encontrasse em posição 

de inferioridade e da nítida separação entre direito material e direito processual, ideias 

prevalentes à época. 

Por todas essas características acima mencionadas, fortaleceu-se a concepção de que 

o direito processual seria incompatível com a existência dos negócios jurídicos processuais. 

Neste sentido, Cunha (2016, p. 49) leciona ainda que: 
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Esse modelo de processo, que foi adotado na legislação brasileira, influenciou 

a doutrina, que repeliu, por isso mesmo, a importância da atividade das partes, 

acarretando a conclusão de não ser possível haver negócios jurídicos 

processuais. A própria expressão “negócio jurídico” sempre soou como algo 

próprio do direito privado, não sendo compatível com a estatalidade da 

jurisdição e com os poderes conferidos ao juiz, nem com o seu protagonismo.  

  

No que diz respeito à natureza jurídica das normas processuais, a partir da referida 

concepção do direito processual como ramo do direito público, Cruz e Tucci (2016, p. 23) 

conclui que: 

 

Tradicionalmente, a legislação processual desenha um determinado 

procedimento, cujas regras, em princípio, sempre foram concebidas como 

cogentes, não podendo ser alteradas pelos protagonistas do processo, vale 

dizer, nem pelo juiz e muito menos pelos litigantes. 

 

Entretanto, Cintra, Grinover e Dinamarco (2014, p. 112), ainda sob a égide do antigo 

Código, já sustentavam que não haveria necessária vinculação entre a natureza de direito 

público atribuída ao processo e a obrigatoriedade de que as normas processuais sejam cogentes. 

Isso porque o próprio CPC/73 previa algumas normas dispositivas, a exemplo da possibilidade 

de convenção das partes a respeito da distribuição do ônus da prova, salvo exceções legais (art. 

333, parágrafo único, CPC/73). Vejamos: 

 

A natureza de direito público da norma processual não importa dizer que ela 

seja necessariamente cogente. Embora o processo estatal não seja regido por 

convenções celebradas entre as partes (como se dá no arbitral), mesmo assim 

em certas situações admite-se que a aplicação da norma processual fique na 

dependência da vontades destas – o que acontece em vistas dos interesses 

particulares dos litigantes, que no processo se manifestam. Têm-se, no caso, 

as normas processuais dispositivas. 

 

Como já esclarecido anteriormente, o CPC/15, ao positivar expressamente a 

possibilidade dos negócios jurídicos processuais, inclusive os atípicos, encerrou a discussão 

doutrinária acerca de sua existência. Desta forma, é de suma importância que se analise, ainda 

que brevemente, quais os fundamentos teóricos que embasaram a opção legislativa de se 

prestigiar a autonomia da vontade das partes, em detrimento da relativização da tradicional 

concepção publicista do processo, ponderação esta que se pretende fazer através de sucinto 

estudo da tese de Fernando Gajardoni sobre o tema. 
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2.2.2. A teoria da flexibilização procedimental 

 

Tradicionalmente, o formalismo processual e a rigidez procedimental se apresentaram 

como mecanismos para proporcionar maior segurança jurídica no âmbito processual, evitando 

os arbítrios do poder estatal e possibilitando um julgamento justo. Neste sentido, Fernando 

Gajardoni (2007, p. 98) enfatiza que tal concepção remonta ao pensamento de Montesquieu, 

segundo o qual “as formalidades da justiça são necessárias à liberdade” (MONTESQUIEU10, 

1973 apud GAJARDONI, 2007, p. 98). 

Assim, a opção legislativa por determinado procedimento, bem como a subordinação 

da eficácia dos atos processuais à observância dos requisitos de forma, refletem a intenção de 

“dar ordem, clareza, precisão e segurança de resultados às atividades processuais, bem como 

de salvaguardar os direitos de muitas pessoas interessadas nelas”, de acordo com Gajardoni 

(2007, p. 99). A esse respeito, o autor assevera ainda que: 

 

O sistema recorre, portanto, a um método racional denominado procedimento, 

do qual os resultados – em razão exatamente deste procedimento – são 

controláveis externamente, isto é pelos destinatários da decisão, pelo juiz da 

impugnação e, em geral, por todos os interessados (2007, p. 99).  

  

Por todas estas razões, o sistema processual brasileiro foi originariamente elaborado 

com fundamento na rigidez procedimental e na concepção de que as normas processuais seriam 

cogentes, não se admitindo margem considerável de liberdade para que as partes pudessem 

dispor sobre o procedimento em si, de forma diversa daquela estabelecida pela lei. 

Entretanto, Gajardoni sustenta que a preservação da segurança jurídica não está 

necessariamente vinculada à rigidez do procedimento, mas à previsibilidade das ações futuras 

e de suas consequências, através da participação das partes em efetivo exercício do 

contraditório. Vejamos: 

 

Para que as regras procedimentais tenham seu poder ordenador e organizador, 

coibindo o arbítrio judicial, para que promovam a igualdade das partes e 

emprestem maior eficiência ao processo, tudo com vistas a incentivar a justiça 

do provimento judicial, basta que sejam de conhecimento dos litigantes antes 

de sua implementação no curso do processo, sendo de pouca importância a 

fonte de onde provenham (GAJARDONI, 2007, p. 102). 

  

                                                 
10 MONTESQUIEU. O espírito das leis. São Paulo: Abril Cultural, 1973, I. 29. 
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Outrossim, Gajardoni ressalta que o estabelecimento de normas procedimentais 

genéricas pelo legislador – o que abarca inclusive os diversos procedimentos especiais 

existentes em nosso ordenamento – se revela como medida contrária ao fins precípuos do 

processo, em especial, ao de oferecer a tutela mais justa para cada caso, de acordo com suas 

particularidades. Este modelo deixa de priorizar os resultados para se ater a formas pré-

estabelecidas e, muitas vezes, ultrapassadas. 

Não obstante, o referido autor (GAJARDONI, 2007, p. 104-112) destaca que a 

existência de certo rigor formal, ainda que mínimo, é necessária para garantir alguma 

previsibilidade ao sistema processual, por meio da estipulação de requisitos indispensáveis à 

flexibilização procedimental, quais sejam, finalidade, contraditório útil e motivação. 

Em relação à finalidade, Gajardoni (2007, p. 105-106) salienta que é preciso considerar 

que, em regra, os procedimentos seguirão a forma padrão prevista em lei, sendo que apenas 

excepcionalmente será admitida a sua flexibilidade, caso verificadas determinadas situações 

específicas. A primeira delas está relacionada ao direito material e ocorre toda vez que o 

instrumento previsto pelo ordenamento não for apto à tutela eficaz do direito reclamado, o que 

possibilita a variação. A segunda situação se relaciona com a higidez e utilidade dos 

procedimentos, ou seja, com a possibilidade de dispensa de alguns empecilhos formais 

irrelevantes para a composição do litígio, sem que haja prejuízo para as partes. Por fim, a 

terceira situação tem relação com a condição da parte, em especial com a possibilidade de que 

o juiz efetue ajustes no procedimento para promover a igualdade processual e material 

necessária à proteção do hipossuficiente. 

No que tange ao contraditório – o qual será objeto de exame detalhado em momento 

posterior neste trabalho (item 3.4) – Gajardoni (2007, p. 110) parte da concepção de que, para 

se desvelar em sua completude, este princípio deve se consubstanciar no trinômio 

conhecimento-participação-influência das partes na formação dos procedimentos e dos 

provimentos judiciais. Como consequência, eventual alteração procedimental não pode 

decorrer de decisão surpresa do juiz, devendo este “propiciar às partes efetiva oportunidade 

para se manifestarem sobre a conveniência da inovação” (GAJARDONI, 2007, p. 110), sob 

pena de ofensa ao princípio do contraditório. Ainda, a participação da parte deve ser útil, isto 

é, capaz de lhe assegurar alguma vantagem, o que justifica, excepcionalmente, a flexibilização 

procedimental antes da oitiva das partes, na hipótese em que seria benéfica a todos os sujeitos 

processuais. 

Por fim, o último requisito para implementação das variações procedimentais, segundo 

Gajardoni (2007, p. 110-111), é a motivação ou fundamentação da decisão que altera o 
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procedimento, assim como qualquer outra decisão judicial, o que tem fulcro na própria 

Constituição Federal em seu art. 93, IX11. Neste ponto, cabe estabelecer ressalva, destacada 

pelo próprio autor ao longo de sua tese, de que as modificações no procedimento podem se dar 

por iniciativa das próprias partes, situação em que não caberá ao magistrado decidir a respeito, 

mas tão somente aceitar a opção das partes, pois se trata de hipótese de flexibilização 

procedimental voluntária, o que consiste no principal objeto do presente estudo. 

Derradeiramente, cabe ainda registrar que Gajardoni (2007, p. 118) defende que não 

há incompatibilidade entre a flexibilização procedimental e o princípio do devido processo legal 

(item 3.3), que tem embasamento constitucional no art. 5º, LIV da CF, conforme se vê: 

 

Modernamente, a cláusula do devido processo compreende o direito 

constitucional a um procedimento adequado, isto é, conduzido sob o pálio do 

contraditório, aderente à realidade social e consentâneo com a relação de 

direito material controvertida. Exatamente por isto a adequação do 

procedimento abstratamente e rigidamente previsto em lei às peculiaridades 

ligadas ao direito material, caso a caso, acaba por favorecer o princípio do 

devido processo legal ao invés de esmorecê-lo. 

  

Para complementar o entendimento de Gajardoni, é proveitoso citar também a 

esclarecedora definição de flexibilização procedimental trazida por Hercília Maria Fonseca 

Lima (2016, p. 62), nos seguintes termos: 

 

A flexibilização procedimental surge como mecanismo para suavizar a rigidez 

do sistema, de modo que o ato processual é praticado diversamente da fórmula 

legislativa. Pode ocorrer por iniciativa das partes ou do juiz e configura um 

verdadeiro instrumento de mediação entre o direito processual e o direito 

material, eis que a sua utilização, ao fim e ao cabo, presta-se a flexibilizar o 

sistema legal estabelecido para a busca da tutela do direito material. Nesse 

contexto, a sua utilização deve estar sempre em sintonia com os escopos da 

jurisdição, sob pena de nulidade. 

 

Portanto, após analisados os pressupostos da teoria da flexibilização procedimental, 

proposta por Gajardoni – que é apenas um dos diversos processualistas, entre grandes nomes 

como Fredie Didier, Humberto Dalla, entre outros analisados neste trabalho, que sustentam a 

possibilidade de realização dos acordos de procedimento no ordenamento processual brasileiro 

– compete examinar de que maneira tais influências foram absorvidas pelo legislador na 

                                                 
11 IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, 

sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, 

ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não 

prejudique o interesse público à informação; 
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elaboração do novo Código, através da análise dos dispositivos legais que regulam os negócios 

processuais atípicos. 

 

2.2.3. Os acordos de procedimento no contexto do novo Código 

  

Superada a discussão a respeito dos fundamentos teóricos dos negócios processuais 

atípicos, em especial dos acordos de procedimento, importa analisar os aspectos pragmáticos 

específicos desta espécie negocial, bem como o seu papel na construção de um processo civil 

mais eficiente e democrático. 

O artigo 190 do CPC/15 define os acordos de procedimento como a possibilidade 

reconhecida às partes plenamente capazes de “estipular mudanças no procedimento para ajustá-

lo às especificidades da causa”, ou seja, de adequar as normas de direito processual às 

particularidades do caso concreto.  

A esse respeito, Nogueira (2016, p. 102) ressalta que “as especificidades da causa 

mencionadas no enunciado normativo constituem as circunstâncias que as próprias partes 

convencionam como relevantes para conferir um tratamento diferenciado ao procedimento”, ou 

seja, não há definição legal do que seriam tais especificidades, de modo que sua delimitação 

deverá ocorrer no caso concreto e, notadamente, como manifestação da autonomia da vontade 

das partes. 

Ainda neste sentido, Cunha (2016, p. 69) discorre sobre a importância da adequação 

do procedimento à própria natureza do direito material que se busca tutelar, nos seguintes 

termos: 

 

O processo deve, como se sabe, ser adequado à realidade do direito material, 

valendo dizer que o procedimento previsto em lei para determinado processo 

deve atender às finalidades e à natureza do direito tutelado. É preciso, enfim, 

haver uma adequação do processo às particularidades do caso concreto. Por 

essa razão, existem vários procedimentos especiais, estruturados em virtude 

das peculiaridades do direito material. Significa que a tutela jurisdicional 

pleiteada pela parte autora há de ser proferida em procedimento adequado à 

satisfação do interesse material ou do direito subjetivo a que se visa proteger. 

  

A existência de procedimentos especiais, criados pelo legislador no intuito de 

promover a tutela diferenciada de determinados direitos tidos como especiais, já é algo habitual 

no sistema processual brasileiro. No entanto, o art. 190 trouxe significativa inovação, na medida 

em que confere às partes igualmente o poder de regular ou modificar o procedimento, 

ajustando-o às particularidades do seu caso, conforme salienta Cunha (2016, p. 69). 
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Nesta perspectiva, é notável que a positivação no novo Código da possibilidade de 

negociação acerca de matéria processual se revela como corolário da recente tendência de 

valorização do princípio do respeito ao autorregramento da vontade no processo (item 3.6), 

assim como reflete a preocupação do legislador com a efetivação do princípio da cooperação, 

objeto de análise do capítulo 4 deste estudo, uma vez que a celebração dos negócios processuais 

depende da necessária disposição das partes em atuarem de maneira cooperativa entre si, 

pautando-se pela boa-fé objetiva (item 3.7). 

Os acordos de procedimento são, em regra, bilaterais. Como já visto, o art. 190 autoriza 

a celebração de qualquer negócio atípico, desde que respeitados os limites legais, que serão 

vistos adiante. Não obstante, a título de exemplificação, cabe aqui mencionar que o Fórum 

Permanente de Processualistas Civis (FPPC) – grupo que se propõe a realizar encontros 

periódicos dos professores brasileiros da área, com o objetivo de estudar e discutir o novo CPC 

– estabeleceu em seu Enunciado 19 um extenso rol exemplificativo de possíveis negócios 

processuais bilaterais atípicos, a saber: 

 

19. (art. 190) São admissíveis os seguintes negócios processuais, dentre 

outros: pacto de impenhorabilidade, acordo de ampliação de prazos das partes 

de qualquer natureza, acordo de rateio de despesas processuais, dispensa 

consensual de assistente técnico, acordo para retirar o efeito suspensivo de 

recurso, acordo para não promover execução provisória; pacto de mediação 

ou conciliação extrajudicial prévia obrigatória, inclusive com a correlata 

previsão de exclusão da audiência de conciliação ou de mediação prevista no 

art. 334; pacto de exclusão contratual da audiência de conciliação ou de 

mediação prevista no art. 334; pacto de disponibilização prévia de 

documentação (pacto de disclosure), inclusive com estipulação de sanção 

negocial, sem prejuízo de medidas coercitivas, mandamentais, sub-rogatórias 

ou indutivas; previsão de meios alternativos de comunicação das partes entre 

si; acordo de produção antecipada de prova; a escolha consensual de 

depositário-administrador no caso do art. 866; convenção que permita a 

presença da parte contrária no decorrer da colheita de depoimento pessoal.  

  

Contudo, é possível também a celebração de acordo plurilateral, entre as partes e o 

juiz, a exemplo do já mencionado calendário processual, que, não obstante se tratar de negócio 

processual típico, promove alterações no procedimento previsto em lei. Além disso, o 

Enunciado 21 do FPPC reconhece outras hipóteses de acordos de procedimento plurilaterais, 

que são as seguintes: 

 

21. (art. 190) São admissíveis os seguintes negócios, dentre outros: acordo 

para realização de sustentação oral, acordo para ampliação do tempo de 

sustentação oral, julgamento antecipado do mérito convencional, convenção 

sobre prova, redução de prazos processuais. 



33 
 

  

Outro aspecto interessante consiste no fato de que, com fundamento também no art. 

190, as partes poderiam ainda estabelecer sanções para o caso de eventual descumprimento do 

próprio acordo de procedimento ou da convenção pactuados. Assim estabelece o Enunciado 17 

do FPPC: 

 

17. (art. 190) As partes podem, no negócio processual, estabelecer outros 

deveres e sanções para o caso do descumprimento da convenção. 

 

Entretanto, não se pode deixar de considerar que, embora os acordos de procedimento 

se proponham a alterar a sequência programada dos atos processuais prevista pela lei, a 

negociação não pode interferir nos efeitos daqueles atos processuais. Neste sentido, Cruz e 

Tucci (2016, p. 26) observa que “enquanto há disponibilidade no modo de aperfeiçoamento dos 

atos do procedimento, a sua eficácia descortina-se indisponível, ainda que o objeto do litígio 

admita autocomposição”. 

Por essa razão, o sistema processual veta às partes, por exemplo, estabelecer que não 

se aplica a presunção de veracidade se algum fato não for contestado pelo réu ou atribuir maior 

valor a determinada prova em relação a outro meio probatório, pois tais convenções criariam 

efeitos não previstos na lei. Neste mesmo sentido, o referido autor, em referência ao célebre 

processualista Dinamarco12 (2004 apud CRUZ E TUCCI, 2016, p. 26), destaca que: 

 

A escolha voluntária para regrar o procedimento não vai além de se direcionar 

em um ou outro sentido, sem liberdade, contudo, para construir o conteúdo 

específica de cada um dos atos. Os seus respectivos efeitos são sempre os que 

resultam da lei e não da vontade das partes. 

 

Trata-se, portanto, de mecanismo de resguardo ao interesse público que ainda se 

desdobra sobre o processo, a despeito das recentes transformações observadas na compreensão 

do direito processual civil e do considerável avanço na adoção da flexibilização procedimental.  

Não obstante, vale ressaltar que o novo Código prevê ainda outras formas de se 

preservar o interesse público face às negociações processuais, através da estipulação de limites 

ao conteúdo dos negócios atípicos e da criação de meios de controle do magistrado sobre as 

convenções processuais e os acordos de procedimento, conforme se verá a seguir. 

 

                                                 
12 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. vol. 2, 4 ed. São Paulo: Malheiros, 

2004, p. 471. 
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2.3 – LIMITES AOS NEGÓCIOS PROCESSUAIS ATÍPICOS 

 

No que tange aos limites delineados pelo ordenamento aos negócios processuais 

atípicos, primeiramente é preciso recordar que a sua celebração está condicionada aos requisitos 

de existência, validade e eficácia, comuns a todos os negócios processuais, elencados 

anteriormente (vide item 1.3. supra). 

Especificamente em relação à licitude do objeto do negócio processual, importa 

salientar que a autonomia da vontade das partes não pode flexibilizar situações alcançadas por 

normas cogentes – ressaltando-se que, conforme já visto, nem toda norma processual é 

necessariamente de natureza cogente. Cunha (2016, p. 71) cita como exemplos de normas 

inafastáveis as regras de competência absoluta, a intervenção obrigatória do Ministério Público 

e o reexame necessário nas hipóteses em que não há dispensa legal, todas estas questões de 

ordem pública no âmbito processual. O autor defende ainda que não seria possível haver 

negócio processual sobre tema que é reservado à lei, como a criação de uma nova espécie de 

recurso (CUNHA, 2016, p. 71). 

Trata-se, pois, do que Mello13 (2014 apud ATAÍDE JR., 2016, p. 275) intitula como o 

princípio da respeitabilidade das normas cogentes, que seria um princípio implícito no 

ordenamento jurídico brasileiro, “segundo o qual a ninguém é permitido infringir norma 

jurídica cogente, proibitiva ou impositiva, sob pena de, em assim procedendo, cometerem ato 

contrário a direito, cuja consequência implica a nulidade do ato jurídico”. 

Ainda, de forma associada a essa ideia, embora não haja consenso acerca do grau de 

limitação que isso imporia na prática, parte da doutrina defende que a observância do devido 

processo legal e das garantias fundamentais do processo seria também um limite ao objeto do 

negócio processual, por analogia ao que dispõe a Lei de Arbitragem (L. 9.307/96). Vale citar o 

posicionamento de Flávio Luiz Yarshell (2016, p. 82) neste ponto, vejamos: 

 

Outro limite ao objeto do negócio processual está na sua adequação ao devido 

processo legal. Conquanto o CPC 2015 não tenha feito essa ressalva de forma 

expressa, ela decorre do que está inscrito nos incisos LIV e LV da CF. Aliás, 

poderia a nova lei, nesse particular, ter empregado dicção igual ou semelhante 

àquela constante do art. 21, §2° da Lei 9307/96, que condicionou a autonomia 

da vontade em matéria processual na arbitragem à observância dos princípios 

do contraditório, igualdade, imparcialidade e livre convencimento. 

                                                 
13 MELLO, Marcos Bernardes de. Sobre o princípio da respeitabilidade das normas jurídicas cogentes e a 

invalidade dos negócios jurídicos. In: Estudos de direito privado e processual civil: em homenagem a Clóvis do 

Couto e Silva. MARTINS-COSTA, J.; FRADERA, V. J. (Org.). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 79-

95. 
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Além disso, é interessante notar que o próprio caput do art. 190 do CPC/15 estipula 

outros dois requisitos essenciais à validade dos negócios processuais atípicos, quais sejam, que 

o processo verse sobre direitos que admitam autocomposição e que as partes sejam plenamente 

capazes. Vejamos: 

 

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 deveres processuais, antes ou durante o processo. (grifos 

deste trabalho) 

 

Destarte, o legislador estabeleceu critério relacionado à natureza do direito material 

controvertido, limitando a margem de liberdade para negociação às controvérsias sobre direitos 

que admitam autocomposição, ou seja, aqueles que são passíveis de transação ou submissão. A 

respeito do conceito de autocomposição, é pertinente destacar breve lição de Didier (2015, p. 

165): 

 

É a forma de solução do conflito pelo consentimento espontâneo de um dos 

contendores em sacrificar o interesse próprio, no todo ou em parte, em favor 

do interesse alheio. É a solução altruísta do litígio. [...] Autocomposição é o 

gênero, do qual são espécies: a) transação: os conflitantes fazem concessões 

mútuas e solucionam o conflito; b) submissão: um dos conflitantes se submete 

à pretensão do outro voluntariamente, abdicando dos seus interesses. Quando 

feita em juízo, a submissão do autor é denominada de renúncia (art. 487, III, 

“c”, CPC); a do réu é designada como reconhecimento da procedência do 

pedido (art. 487, III, “a”, CPC). 

 

A doutrina majoritária afirma que os direitos que admitem autocomposição são, em 

regra, os direitos tidos como disponíveis pelos seus titulares, entretanto, com a ressalva de que 

mesmo no âmbito dos direitos indisponíveis pode haver certa margem para autocomposição 

eventualmente. Tal posicionamento é confirmado pelo próprio legislador pátrio, a exemplo do 

que dispõe a recente Lei de Mediação (Lei 13.140/15), conforme se vê: 

 

Art. 3o Pode ser objeto de mediação o conflito que verse sobre direitos 

disponíveis ou sobre direitos indisponíveis que admitam transação.  

[...] §2o O consenso das partes envolvendo direitos indisponíveis, mas 

transigíveis, deve ser homologado em juízo, exigida a oitiva do Ministério 

Público. (grifos deste trabalho) 
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Ademais, o Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC) também emitiu 

parecer neste mesmo sentido, através do Enunciado n° 135, a saber: 

 

135. (art. 190) A indisponibilidade do direito material não impede, por si só, 

a celebração de negócio jurídico processual. 

 

Assim, no contexto do novo Código de Processo Civil, vem prevalecendo o 

entendimento de que mesmo questões atinentes a direitos extrapatrimoniais, desde que estes 

sejam suscetíveis de autocomposição e que seja verificada a capacidade das partes, poderiam 

ser objeto de negociação processual. Assim se manifesta Yarshell (2016, p. 82) a esse respeito: 

 

A interpretação que se afigura mais correta parece ser a seguinte: pelo novo 

texto legal, a possibilidade de negócio processual não fica restrita a litígios 

envolvendo direitos patrimoniais. Assim, mesmo em processos que envolvem 

questões relativas ao estado e à capacidade das pessoas, desde que capazes as 

partes, afigura-se admissível o negócio processual. 

 

Por fim, no que tange à exigência de que as partes sejam plenamente capazes, o texto 

legal não elucida a que capacidade se refere. No entanto, segundo Fredie Didier (2015, p. 384-

385), o requisito positivado no art. 190 diz respeito à capacidade processual, porém, vai ainda 

além desta:  

 

No caso, exige-se a capacidade processual negocial, que pressupõe a 

capacidade processual, mas não se limita a ela, pois a vulnerabilidade é caso 

de incapacidade processual negocial, como será visto adiante, que a princípio 

não atinge a capacidade processual geral – um consumidor é processualmente 

capaz, embora possa ser um incapaz processual negocial. 

 

O tema da vulnerabilidade será objeto de estudo no item a seguir, ao se tratar do 

controle judicial sobre os acordos e convenções processuais, mas cabe desde já destacar que o 

que Didier pretende demonstrar é que não há necessária correlação entre a capacidade civil, a 

capacidade processual e a capacidade processual negocial.  

Neste diapasão, o autor leciona que, embora o incapaz não possa celebrar negócios 

processuais sozinho, se estiver devidamente representado, não há qualquer impedimento, pois 

“não há sentido em impedir negócio processual celebrado pelo espólio (incapaz processual) ou 

por um menor, sobretudo quando se sabe que, extrajudicialmente, suprida a incapacidade pela 

representação, há para esses sujeitos mínimas limitações para a negociação” (DIDIER, 2015, p. 

385). 
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À visto disso, após analisados os principais limites impostos pelo ordenamento ao 

autorregramento da vontade das partes no domínio negocial, importa entender que maneira o 

juiz deverá se comportar diante da celebração de um acordo de procedimento ou convenção 

processual pelos sujeitos da lide, haja vista que, como já dito, os negócios processuais, em regra, 

não necessitam de homologação judicial para produzirem seus efeitos.  

 

2.4 – O CONTROLE JUDICIAL SOBRE OS NEGÓCIOS PROCESSUAIS ATÍPICOS 

 

Os negócios processuais atípicos previstos no art. 190 do CPC/15 dispensam a 

necessidade de homologação judicial, pois, de acordo com o parágrafo único do referido artigo, 

o juiz está vinculado aos acordos de procedimento ou convenções celebrados pelas partes, 

cabendo-lhe apenas controlar a sua validade. Vejamos:  

 

Art. 190.  

[...] 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. 

 

Isso porque o negócio processual atípico segue a regra geral do art. 200 do CPC/15, 

segundo o qual “os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais”, ou seja, a sua eficácia é imediata, exceto se as partes expressamente modularem 

a eficácia do negócio, com a inserção de uma condição ou termo, o que, como já visto, é aceito 

por parte da doutrina. 

Cabe ressaltar ainda que Didier (2015, p. 390) denota que este entendimento se baseia 

também no fato de que a necessidade de homologação judicial para um negócio processual deve 

vir expressa na lei, como no caso da desistência da demanda (art. 200, p. único) e da organização 

consensual do processo (art. 357, §2°), o que não se verifica na hipótese dos negócios previstos 

no art. 190. 

Deste modo, o juiz não pode recusar aplicação ao negócio processual, salvo se este 

não preencher os requisitos de validade inerentes ao direito civil e os requisitos específicos 

previstos no caput do art. 190 (direitos passíveis de autocomposição e capacidade das partes), 

conforme já estudado. 

Contudo, o parágrafo único do art. 190 traz ainda outro elemento que, se estiver 

presente, possibilita ao juiz afastar a aplicação do negócio, qual seja, a “inserção abusiva em 
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contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de 

vulnerabilidade”. 

Para Didier (2015, p. 386), seria uma hipótese específica de incapacidade processual 

negocial, sendo certo que “há vulnerabilidade quando houver desequilíbrio entre os sujeitos na 

relação jurídica, fazendo com que a negociação não se aperfeiçoe em igualdades de condições”.  

Em relação aos contratos de adesão, comumente utilizados no âmbito das relações 

consumeristas, a vulnerabilidade do consumidor se presume em razão do disposto no art. 4º, I 

da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) (SILVA; FRANCO, 2012, p. 92-95). Desse 

modo, a inserção de cláusula de negociação processual que vise prejudicar os interesses do 

consumidor, dificultando de alguma forma a obtenção de tutela jurisdicional, deve ser tida como 

abusiva e sua aplicação deverá ser coibida pelo juiz. 

Não obstante, em relação a essa e outras situações de vulnerabilidade, Didier enfatiza 

que essa condição deve ser aferida no caso concreto, a partir das condições fáticas em que foi 

celebrado o negócio, como, por exemplo, no caso em que a parte não está acompanhada de 

assessoramento técnico-jurídico, o que seria um forte indício de vulnerabilidade. Cabe citar 

breve trecho de sua lição (DIDIER, 2015, p. 386): 

 

O juridicamente incapaz presume-se vulnerável. Mas há quem seja 

juridicamente capaz e vulnerável. As posições jurídicas de consumidor e de 

trabalhador costumam ser apontadas como posições vulneráveis, nada 

obstante envolvam sujeitos capazes. Nesses casos, a vulnerabilidade precisa 

ser constatada in concreto: será preciso demonstrar que a vulnerabilidade 

atingiu a formação do negócio jurídico, desequilibrando-o. Não por acaso o 

parágrafo único do art. 190 diz que o órgão jurisdicional somente reputará 

nulo o negócio quando se constatar a “manifesta situação de vulnerabilidade”. 

 

Em suma, a doutrina defende que o controle do juiz sobre a regularidade dos negócios 

processuais deve se ater, de forma geral, ao “conteúdo da convenção no que tange ao equilíbrio 

das partes, à proporcionalidade, à razoabilidade e à executoriedade inerentes à mesma”, como 

meio de se promover o princípio do devido processo legal “em sua potencialidade máxima, 

mesmo nas questões disponíveis” (CABRAL, 2016, p. 318). 

Outro ponto que merece destaque é a distinção entre o controle exercido sobre 

negócios processuais que influenciam a situação do juiz, como a convenção sobre competência 

relativa ou a escolha consensual do perito, e os que não influenciam, a exemplo do saneamento 

compartilhado e do calendário processual. 

De maneira bastante sucinta, com fundamento na lição de Avelino (2016, p. 378-387), 

é possível dizer que, no primeiro caso, o juiz não é sujeito do negócio jurídico, de modo que 
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atua “como mero verificador da validade dos negócios processuais das partes ou, quando for o 

caso, homologador”, sendo certo que “a sua função então é verificar se o negócio jurídico 

processual que lhe chega ao conhecimento está de acordo com o ordenamento jurídico” 

(AVELINO, 2016, p. 378). 

Em contrapartida, os negócios processuais que influenciam na situação do juiz são 

hipóteses em que “o magistrado atua não para que o ato produza efeitos no processo 

(homologação) ou somente no controle de validade, mas que atua para que o ato preencha seus 

requisitos de validade” (AVELINO, 2016, p. 382), ou seja, são negócios plurilaterais, que 

“exigem a manifestação de vontade válida das partes e do magistrado”. Logo, o juiz atua 

também como sujeito do ato. 

Entretanto, importa ressaltar que, para Avelino (2016, p. 383), na hipótese dos 

negócios processuais atípicos regulados pelo art. 190, não é cabível a participação do 

magistrado como sujeito do negócio, “pois ele não titulariza pessoalmente direito (no sentido 

de situação jurídica substantiva subjetiva) posto em debate como objeto do processo, na medida 

em que atua como órgão de jurisdição”. 

Outrossim, como já foi dito neste item, o juiz deve controlar a validade dos negócios 

processuais, bem como a sua eficácia, através da possibilidade de afastar-lhes a aplicação, 

conforme prevê o parágrafo único do art. 190. Todavia, a forma através da qual se dará esse 

controle depende da natureza do eventual vício, sendo que é essencial distinguirmos a atuação 

do magistrado diante dos casos de nulidade e de anulabilidade dos negócios processuais. 

Inicialmente, cabe ressaltar que não há consenso na doutrina a respeito de quais seriam 

as situações específicas de nulidade e anulabilidade. Porém, é possível citar alguns exemplos 

mencionados por Didier (2015, p. 387-390). Para o autor, haveria nulidade ao se negociar acerca 

de comportamentos ilícitos, como no caso em que uma parte aceita ser torturada no depoimento 

pessoal ou em se tratando de negócio processual simulado ou que vise fraudar a lei, o que 

violaria os princípios constitucionais e as regras do direito civil. Ainda, outra hipótese de 

nulidade seria a negociação a respeito de matérias reservadas a norma processual cogente, como 

criação de novos recursos, intimação obrigatório do Ministério Público, entre outras. Em 

relação às hipóteses de anulabilidade, Didier menciona a existência de vícios da vontade, como 

coação ou erro, que contaminem o negócio jurídico. 

Após este esclarecimento, cumpre-nos analisar as diferenças entre as formas de 

controle a ser exercido pelo magistrado sobre as convenções das partes. Diante das hipóteses 

de nulidade, a doutrina é majoritária no sentido de que o juiz pode e deve conhecer de ofício do 

eventual vício, de forma incidental no processo em que o negócio for apresentado. Porém, 
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Yarshell (2016, p. 89) ressalta que o controle deverá ser exercido à medida que o processo for 

se desenvolvendo, conforme se vê: 

 

Dentro do processo, não há dever de o juiz examinar a integralidade do 

negócio, de sorte a já adiantar eventuais invalidades que pudessem dizer 

respeito a atos ou posições jurídicas futuras e, portanto, ainda eventuais. O 

controle há que ser feito em correspondência com a fase processual, 

justamente porque não há preclusão sobre o tema e porque, no momento de 

aplicar a regra, o juiz deixará de o fazer se entender que ela, por qualquer 

razão, é inválida.  

 

Por outro lado, nas hipóteses de anulabilidade, Yarshell (2016, p. 89-90) leciona que 

o vício não poderá ser conhecido de ofício pelo juiz, devendo ser alegado pelas partes em 

demanda autônoma, com o fim específico de desconstituir o negócio jurídico. A competência 

para julgar esta demanda é do juízo perante o qual tramita o processo no qual se constituiu o 

negócio, o que configura hipótese de critério funcional e, portanto, de competência absoluta. 

Ademais, importa ressaltar que o controle de validade está condicionado à existência 

de efetivo prejuízo para as partes ou para o Estado, em virtude do princípio da ausência de 

nulidade processual sem prejuízo, conforme defende Ataíde Jr. (2016, p. 279), segundo o qual 

“mesmo diante de vícios que ensejem a nulidade ou anulabilidade dos negócios processuais, 

estas sanções só serão decretadas se houver prejuízo”. 

Porém, a despeito da previsão de controle a posteriori pelo magistrado, cabe às partes 

controlar a validade de seus acordos e convenções quando de sua celebração, atentando-se para 

os limites impostos pelo ordenamento, de modo a exercerem sua liberdade sempre orientadas 

pelos princípios da boa-fé e da cooperação processual. Neste sentido, Yarshell (2016, p. 76) faz 

importante ressalva de que “pode soar óbvio, mas convém lembrar que a possibilidade de 

criação de regras pelas partes deve se prestar a racionalizar o processo; e não a torna-lo menos 

eficiente”. 
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3 – DA PRINCIPIOLOGIA NO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

 

As convenções das partes em matéria processual, como visto no capítulo anterior, são 

limitadas não apenas por normas previstas em lei, mas também por diversos princípios, que 

possuem força normativa, independentemente de estarem ou não positivados expressamente na 

lei, conforme se verá.  

Assim, o estudo da principiologia no direito processual civil, ao qual passa-se a seguir, 

mostra-se de suma importância para o presente trabalho, para que se possa compreender de que 

maneira a consagração dos princípios processuais, em especial do princípio da cooperação, que 

será objeto de estudo individualizado no capítulo 4, revela uma nova tendência de valorização 

da autonomia das partes no processo. 

 

3.1 – DISTINÇÃO ENTRE REGRAS E PRINCÍPIOS 

 

Primeiramente, é necessário que se determine o conceito atribuído pela ciência jurídica 

ao termo princípio, bem como a sua distinção em relação às regras, tópico este que 

tradicionalmente sempre ensejou entusiasmado debate na doutrina estrangeira, em especial 

entre grandes nomes como Ronald Dworkin e Robert Alexy, cujas ideias principais veremos 

sucintamente a seguir. 

Ressalta-se que não se pretende esgotar a discussão sobre o tema, o que fugiria ao 

escopo do presente trabalho, mas tão somente destacar alguns pressupostos básicos acerca dos 

princípios jurídicos através do estudo de aspectos em comum entre o pensamento dos dois 

autores, não se olvidando de que se tratam de teorias distintas e que não são as únicas que 

dissertam a esse respeito. 

A partir da análise das teorias desses dois autores, as quais se entrelaçam em alguns 

aspectos, observa-se que coexistem no ordenamento jurídico ao menos duas espécies de 

normas, quais sejam, as normas-regras e as normas-princípios. Neste sentido, Alexy (2015, p. 

87) elucida que: 

 

Aqui, regras e princípios serão reunidos sob o conceito de norma. Tanto regras 

quanto princípios são normas, porque ambos dizem o que deve ser. Ambos 

podem ser formulados por meio das expressões deônticas básicas do dever, da 

permissão e da proibição. Princípios são, tanto quanto as regras, razões para 

juízos concretos de dever-ser, ainda que de espécie muito diferente. A 

distinção entre regras e princípios é, portanto, uma distinção entre duas 

espécies de normas. 
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Em relação à definição de norma propriamente dita, que é pressuposto para a 

compreensão da natureza dos princípios, enquanto gênero do qual estes são uma espécie, cabe 

mencionar os célebres ensinamentos de Humberto Ávila (2005, p. 22): 

 

Normas não são textos nem o conjunto deles, mas os sentidos construídos a 

partir da interpretação sistemática de textos normativos. Daí se afirmar que os 

dispositivos se constituem no objeto de interpretação; e as normas, no seu 

resultado. O importante é que não existe correspondência entre norma e 

dispositivo, no sentido de que sempre que houver um dispositivo haverá uma 

norma, ou sempre que houver uma norma deverá haver um dispositivo que lhe 

sirva de suporte. 

 

Segundo Ávila, a norma existe de maneira autônoma ao texto legal, sendo certo que é 

possível a existência de uma norma que não se origina da lei, a exemplo de determinados 

princípios implícitos no ordenamento, como era o caso do próprio princípio da cooperação antes 

do advento do CPC/15, que já era defendido por parte da doutrina e agora foi positivado no art. 

6º do novo Código. 

Retomando a questão da distinção entre normas-regras e normas-princípios, Dworkin 

(2010, p. 39) leciona que: 

 

A diferença entre princípios jurídicos e regras jurídicas é de natureza lógica. 

Os dois conjuntos de padrões apontam para decisões particulares acerca da 

obrigação jurídica em circunstâncias específicas, mas distinguem-se quanto à 

natureza da orientação que oferecem. As regras são aplicáveis à maneira do 

tudo-ou-nada. Dados os fatos que uma regra estipula, então ou a regra é válida, 

e neste caso a resposta que ela fornece deve ser aceita, ou não é válida, e neste 

caso em nada contribui para a decisão. 

 

Desse modo, tanto os princípios quanto as regras orientam a atuação do magistrado ao 

julgar um caso concreto, porém, diferem quanto à forma de aplicação. A regra, uma vez sendo 

válida, deverá obrigatoriamente incidir sobre a situação prevista em seu enunciado normativo. 

Trata-se da aplicação “tudo-ou-nada”, conforme aduz Dworkin, que leva em conta tão somente 

a dimensão de validade da norma. O princípio, por sua vez, não prevê situações concretas, o 

que o afasta do modelo tudo-ou-nada, na medida em que possibilita a existência de dimensão 

de peso ou de valor entre diferentes princípios, sendo certo que um princípio pode prevalecer 

sobre outro na resolução de um caso concreto, embora ambos sejam aplicáveis. A respeito dos 

princípios, Alexy (2015, p. 90) esclarece que: 

 

O ponto decisivo na distinção entre regras e princípios é que princípios são 

normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível dentro 
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das possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Princípios são, por 

conseguinte, mandamentos de otimização, que são caracterizados por 

poderem ser satisfeitos em graus variados e pelo fato de que a medida devida 

de sua satisfação não depende somente das possibilidades fáticas, mas também 

das possibilidades jurídicas. O âmbito das possibilidades jurídicas é 

determinado pelos princípios e regras colidentes. 

 

Assim, a perspectiva de que os princípios podem ser preenchidos em graus variados, 

leva ao entendimento de que pode haver colisão entre diferentes princípios diante de uma 

mesma situação jurídica. Alexy (2015, p. 93) afirma ainda que o procedimento para solução de 

colisão de princípios é a ponderação, através do qual “o que ocorre é que um dos princípios 

tem precedência em face do outro sob determinadas condições; sob outras condições a questão 

da precedência pode ser resolvida de forma oposta”, devendo as condições serem aferidas a 

partir da análise da situação fática e do ordenamento jurídico como um todo. 

Na prática, os princípios possuem grande importância para o sistema jurídico na 

medida em que “atuam auxiliando e fundamentando a decisão do magistrado de modo a 

conduzi-lo a melhor solução, entendida por ele como uma solução que respeite a justiça e a 

equidade”, conforme aduz Eduardo Rodrigues dos Santos (2016, p. 91), em referência à obra 

de Dworkin. 

À vista disso, antes de passar-se à análise individualizada de alguns dos princípios 

mais pertinentes ao tema em discussão, cumpre-se delinear brevemente, sem qualquer pretensão 

de esgotar o tema, o cenário político-jurídico em que foi consagrada a importância dos 

princípios e, principalmente, a sua força normativa, que hoje é um dos pilares do direito 

processual civil brasileiro.  

 

3.2 – A IMPORTÂNCIA DOS PRINCÍPIOS NO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

 

A partir do que se pode extrair das teorias de Dworkin e Alexy, ambas comumente 

adotadas pela doutrina brasileira, entende-se também que os princípios não são meras 

recomendações, mas possuem status de verdadeira norma jurídica e, assim como as regras, 

possuem imperatividade, que é uma característica inerente às normas (NADER, 2014, p. 104). 

Não obstante o seu caráter imperativo intrínseco, atualmente, a grande maioria dos 

princípios relacionados ao direito processual civil possuem previsão constitucional ou, mais 

recentemente, foram positivados no novo Código de Processo Civil, o qual dedicou seus artigos 

1º a 12 para tratar exclusivamente das normas fundamentais do processo civil, sem prejuízo da 

existência de outros princípios expressos ou implícitos ao longo do diploma legal. 
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Didier (2015, p. 40-44) afirma que, atualmente, o direito processual civil passa por 

uma fase de evolução que poderia ser denominada de neoprocessualismo, também chamado 

por alguns de formalismo-valorativo (OLIVEIRA 2006, p. 62-71). Este modelo tem como 

fundamentos teóricos alguns ideais como o reconhecimento da força normativa da Constituição, 

da eficácia normativa dos princípios e do papel criativo e normativo da atividade jurisdicional, 

bem como a consagração dos direitos fundamentais como conteúdo ético mínimo que deve 

orientar o direito positivo. 

Neste diapasão, Avelino (2016, p. 368) identifica o neoprocessualismo como a “faceta 

processual do neoconstitucionalismo”, relacionando tal fenômeno com o modelo de processo 

cooperativo, o qual será analisado detalhadamente no capítulo 4 deste estudo, nos seguintes 

termos: 

 

O reconhecimento da força normativa da Constituição assegura um processo 

solidário, que exige a participação efetiva de todos os seus sujeitos em 

cooperação, um modelo que não se identifica com o adversarial ou com o 

inquisitivo. Este é o processo cooperativo, indispensável à concretização das 

garantias constitucionais processuais. [...] Assim, o formalismo-valorativo 

materializa-se no modelo de processo cooperativo. 

 

A respeito dos princípios processuais, Didier ressalta que o princípio é uma norma que 

estabelece um fim a ser atingido, sendo que, nas palavras de Humberto Ávila14 (2011 apud 

DIDIER, 2015, p. 47), “os princípios instituem o dever de adotar comportamentos necessários 

à realização de um estado de coisas, ou, inversamente, instituem o dever de efetivação de um 

estado de coisas pela adoção de comportamentos a ele necessários”. 

Sendo assim, considerando que o “estado de coisas” que o direito processual visa 

atingir está diretamente relacionado aos valores que pautam o neoprocessualismo, dentre os 

quais se identifica também a busca por um processo mais cooperativo, conforme se verá melhor 

no capítulo 4, passa-se agora à análise de alguns dos princípios processuais que são 

concretizados através das normas que tratam dos negócios jurídicos processuais e que também, 

de outro modo, possuem grande relevância como mecanismos de efetivação do próprio 

princípio da cooperação. 

 

 

 

                                                 
14 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios. 12 ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 140-141. 
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3.3 – PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL 

 

O princípio do devido processo legal possui previsão constitucional, no art. 5º, LIV da 

CF, o qual dispõe que “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 

processo legal”, ou seja, confere a todo sujeito de direito, no Brasil, o direito fundamental a um 

processo devido, isto é, de acordo com o que preceitua o ordenamento jurídico. Neste sentido, 

Humberto Theodoro Jr. (2015, p. 93) denota que “faz-se, modernamente, uma assimilação da 

ideia de devido processo legal à de processo justo”. 

Segundo Didier (2015, p. 65-66), ao longo dos séculos, foram estabelecidas diversas 

concretizações do devido processo legal, que são verdadeiros corolários de sua aplicação, na 

medida em que são garantias mínimas para a estruturação do processo. O autor cita como 

exemplos o contraditório, duração razoável do processo, motivação das decisões, juiz natural, 

entre outros, destacando que não seria lícito considerar desnecessário e retirar agora tais direitos 

já conquistados, vez que o princípio da hermenêutica constitucional proíbe o retrocesso em 

tema de direitos fundamentais. 

Ainda, Didier (2015, p. 66) prossegue afirmando que “esse conteúdo mínimo do 

devido processo legal, construído após séculos de aplicação dessa cláusula, não é suficiente 

para a solução dos problemas contemporâneos”. Deste modo, a previsão deste princípio na 

Constituição deve ser interpretada como “cláusula geral do devido processo legal”, a fim de 

permitir a mobilidade e a abertura do sistema jurídico, possibilitando a incorporação de novos 

elementos necessários à proteção dos direitos fundamentais, tal como ocorreu com os princípios 

da adequação, da boa-fé processual e da efetividade, de origem mais recente, aos quais 

poderíamos incluir também o próprio princípio da cooperação, objeto deste estudo. 

Em suma, a importância do princípio do devido processo legal é tanta que Daniel 

Neves (2015, p. 148) afirma que “o devido processo legal funciona como um supraprincípio, 

um princípio-base, norteador de todos os demais que devem ser observados no processo”. A 

respeito disso, é válido ainda destacar o posicionamento de Theodoro Jr. (2015, p. 94), a saber: 

 

O devido processo legal, no Estado Democrático de Direito, jamais poderá ser 

visto como simples procedimento desenvolvido em juízo. Seu papel é o de 

atuar sobre os mecanismos procedimentais de modo a preparar e proporcionar 

provimento jurisdicional compatível com a supremacia da Constituição e a 

garantia de efetividade dos direitos fundamentais. 

 

Ademais, é importante ressaltar que o processo deve estar em consonância com o 

Direito como um todo, e não apenas a lei. Isso porque, conforme destaca Didier (2015, p. 63), 
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a locução “devido processo legal” corresponde à tradução da expressão inglesa “due process of 

law”, sendo que, no idioma de origem, law significa Direito, e não lei (statute law). 

Atualmente, o princípio do devido processo legal é analisado sob duas óticas, a saber, 

devido processo legal substancial e devido processo legal formal. 

Neste sentido, Neves (2015, p. 149) esclarece que, no sentido substancial, o devido 

processo legal se refere “ao campo da elaboração e interpretação das normas jurídicas, evitando-

se a atividade legislativa abusiva e irrazoável e ditando uma interpretação razoável quando da 

aplicação concreta das normas jurídicas”, ou seja, busca-se a aplicação das regras da 

razoabilidade e proporcionalidade como mecanismos de controle das arbitrariedades do Poder 

Público, não apenas no âmbito processual propriamente dito. 

Por outro lado, o devido processo legal em sentido formal é dirigido ao processo em 

si, “obrigando-se o juiz no caso concreto a observar os princípios processuais na condução do 

instrumento estatal oferecido aos jurisdicionados para a tutela de seus direitos materiais” 

(NEVES, 2015, p. 149), ou seja, vincula o magistrado à observância dos demais princípios 

processuais – alguns dos quais serão analisados a seguir, com destaque para o princípio da 

cooperação no capítulo 4 – para proporcionar um processo justo, nos moldes delineados pela 

Constituição Federal. 

 

3.4 – PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO 

 

O princípio do contraditório também possui previsão constitucional no art. 5º, LV, que 

dispõe que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 

assegurados o contraditório e a ampla defesa, como os meios e recursos a ela inerentes”. Embora 

o dispositivo em questão trate do contraditório e da ampla defesa, para este estudo analisaremos 

apenas o contraditório, por ser mais pertinente ao tema dos negócios processuais. 

Segundo Theodoro Jr. (2015, p. 120), o contraditório tradicionalmente foi visto como 

o “dever de audiência bilateral dos litigantes, antes do pronunciamento judicial sobre as 

questões deduzidas separadamente pelas partes contrapostas”. Não obstante, diante da 

concepção democrática do processo justo, no contexto do Estado Democrático de Direito, o 

conteúdo deste princípio evoluiu, para garantir ao litigante não apenas o direito de ser ouvido 

em juízo, mas também “o direito de participar, ativa e concretamente, da formação do 

provimento com que seu pedido de tutela jurisdicional será solucionado” (THEODORO JR., 

2015, p. 120). 
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Sendo assim, para Theodoro Jr. (2015, p. 120), o contraditório deve ser prévio, tendo 

em vista que, em regra, nenhuma decisão judicial poderá ser pronunciada sem que antes as 

partes tenham tido oportunidade de se manifestar sobre a questão a ser solucionada pelo juiz, 

de modo que incumbe ao magistrado o dever de primeiro consultar as partes para depois formar 

seu convencimento. Objetiva-se, assim, a instauração de um diálogo entre os sujeitos 

processuais, conforme destaca o autor (THEODORO JR., 2015, p. 120-121): 

 

O que prevalece, portanto, é que o contraditório do processo justo vai além da 

bilateralidade e da igualdade de oportunidades proporcionadas aos litigantes, 

para instaurar um diálogo entre o juiz e as partes, garantindo ao processo 

“uma atividade verdadeiramente dialética”, em proporções que possam 

redundar não só em um procedimento justo, mas também em uma decisão 

justa, quanto possível. 

 

À vista disso, Cunha (2016, p. 58) sustenta que esta nova dimensão atribuída ao 

contraditório, no sentido de se promover um efetivo diálogo no processo entre o juiz e as partes, 

propiciou um maior debate doutrinário acerca do princípio da cooperação, o qual “impõe ao 

juiz os deveres de diálogo com as partes, cabendo-lhes esclarecer, prevenir, auxiliar e consultar 

todas elas”. 

Assim, para o referido autor, o princípio da cooperação está diretamente relacionado à 

garantia do contraditório na medida em que se destina a “transformar o processo em uma 

‘comunidade de trabalho’, potencializando o franco diálogo entre todos os sujeitos processuais, 

a fim de se alcançar a solução mais adequada e justa ao caso concreto” (CUNHA, 2016, p. 58). 

Tal entendimento se coaduna com as reflexões propostas no capítulo seguinte deste 

estudo acerca da importância do princípio da cooperação no contexto do novo CPC, assim como 

evidencia a conexão existente entre a cooperação, o contraditório e os negócios jurídicos 

processuais, uma vez que estes se revelam como um mecanismo de concretização daquelas 

garantias, por representarem o corolário do diálogo entre as partes com o fim de se obter uma 

tutela jurisdicional mais efetiva. 

 

3.5 – PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO 

 

Inicialmente, para se compreender o princípio da adequação, é preciso considerar que, 

conforme leciona Cunha (2016, p. 69), o processo deve ser adequado à realidade do direito 

material, razão pela qual o procedimento previsto em lei para determinado processo deve 

atender às finalidades e à natureza do direito tutelado, o que justifica a criação de diversos 
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procedimentos especiais pelo legislador. Deste modo, o que se verifica é que “a tutela 

jurisdicional pleiteada pela parte autora há de ser proferida em procedimento adequado à 

satisfação do interesse material ou do direito subjetivo a que se visa proteger” (CUNHA, 2016, 

p. 69). 

Neste diapasão, Lima (2016, p. 64) leciona que “o princípio da adequação formal 

confere uma maleabilidade, flexibilidade ao rito processual, fazendo-o se adaptar à realidade 

do conflito, da causa. Constitui um desvio à legalidade das formas”, o que corrobora o 

entendimento de Cunha, acima exposto. 

A respeito do embasamento teórico do princípio da adequação, Didier (2015, p. 114-

115) sustenta que este poderia ser compreendido a partir do princípio da inafastabilidade da 

jurisdição, que “garante uma tutela adequada à realidade de direito material, ou seja, garante o 

procedimento, a espécie de cognição, a natureza do provimento e os meios executórios 

adequados às peculiaridades da situação litigiosa” (DIDIER, 2015, p. 114). Também seria 

possível retirar o princípio da adequação da cláusula geral do devido processo legal (item 3.3), 

vez que “processo devido é processo adequado” (DIDIER, 2015, p. 114-115). 

Didier salienta ainda o posicionamento de Marinoni, para quem o princípio da 

adequação decorre do princípio da efetividade, o qual também é corolário do devido processo 

legal. Para Marinoni (MARINONI , 2003 apud DIDIER, 2015, p. 115), a adequação seria uma 

imposição do direito fundamental à efetividade, conforme se vê: 

 

A compreensão desse direito depende da adequação da técnica processual a 

partir das necessidades do direito material. Se a efetividade requer a 

adequação e a adequação deve trazer efetividade, o certo é que os dois 

conceitos podem ser decompostos para melhor explicar a necessidade de 

adequação das técnicas às diferentes situações de direito substancial. 

 

Ademais, Didier (2015, p. 114) esclarece que o princípio da adequação pode ser 

visualizado em três dimensões: legislativa, jurisdicional e negocial. Num primeiro momento, a 

própria construção legislativa do processo deve observar a natureza e as peculiaridades de seu 

objeto, pois um processo inadequado ao direito material importaria em “verdadeira negação da 

tutela jurisdicional” (DIDIER, 2015, p. 114). Por outro lado, sob a perspectiva jurisdicional, 

deve ser permitido ao juiz adaptar o procedimento às peculiaridades do caso concreto que se 

propõe a julgar. Por fim, a dimensão negocial do princípio da adequação se verifica quando o 

procedimento é adequado pelas próprias partes, por meio dos negócios processuais, 

notadamente aqueles que envolvem a flexibilização do procedimento, conforme analisado no 

item 2.2 deste estudo. 
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Outra questão que merece sucinto destaque em se tratando da adequação do processo, 

é a observância do princípio da instrumentalidade das formas, com a ressalva de que não se 

pretende esgotar seu estudo nesta breve menção, embora seja tema deveras interessante. Este 

princípio é definido por Neves (2015, p. 168) nestes termos:  

 

Pelo princípio da instrumentalidade das formas, ainda que a formalidade para 

a prática de ato processual seja importante em termos de segurança jurídica, 

visto que garante à parte que a respeita a geração dos efeitos programados por 

lei, não é conveniente considerar o ato nulo somente porque praticado em 

desconformidade com a forma legal. O essencial é verificar se o desrespeito à 

forma legal para a prática do ato afastou-o de sua finalidade, além de verificar 

se o descompasso entre o ato como foi praticado e como deveria ser praticado 

segundo a forma legal causou algum prejuízo. Não havendo prejuízo para a 

parte contrária, tampouco ao próprio processo, e percebendo-se que o ato 

atingiu sua finalidade, é excessivo e indesejável apego ao formalismo declarar 

o ato nulo, impedindo a geração dos efeitos jurídico-processuais programados 

pela lei. 

 

Sendo assim, é razoável deduzir a partir disso que esta concepção de que o apego ao 

formalismo deve ser mitigado em situações que não haja desvio da finalidade do ato nem 

prejuízo às partes se harmoniza com o novo panorama que se afigura no direito processual civil. 

Isso se verifica especialmente no que tange à possibilidade de negociação processual, que, como 

já visto, objetiva a adequação do procedimento às particularidades do caso concreto, afastando-

se, para tanto, das formas específicas previstas em lei para concretização dos atos processuais. 

Enfim, por todo o exposto, pode-se concluir que o princípio da adequação está 

intimamente relacionado com a cláusula geral de negociação processual prevista no art. 190 

do CPC (item 2.2.3). Isso porque, conforme já visto, esta novidade legislativa proporcionou às 

partes um relevante mecanismo para promover a adaptação do procedimento às peculiaridades 

da causa, conferindo-lhes igualmente o poder de modificar aspectos procedimentais, não mais 

restrito apenas ao magistrado. 

Portanto, o princípio da adequação se coaduna com a ideia de flexibilização 

procedimental, já examinada no item 2.2.2, e se revela também como importante fundamento 

para a consolidação dos negócios processuais atípicos, especialmente os acordos de 

procedimento, na medida em que estes visam a adequação do procedimento às especificidades 

do caso concreto, garantindo maior efetividade à tutela jurisdicional. 
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3.6 – PRINCÍPIO DO RESPEITO AO AUTORREGRAMENTO DA VONTADE 

 

O princípio do respeito ao autorregramento da vontade, no âmbito processual, é 

identificado por Bruno Garcia Redondo (2016, p. 362-363) como uma das principais novidades 

trazidas pelo CPC/15, mais especificamente nos arts. 190 e 200, e é definido pelo autor 

(REDONDO, 2016, p. 363) como: 

 

[...] eficácia imediata das declarações unilaterais ou bilaterais de vontade das 

partes, capazes de produzir, de plano, a constituição, a modificação ou a 

extinção de direitos processuais, independentemente de homologação pelo 

juiz, ao qual é permitido o controle somente a posteriori e restrito aos defeitos 

relativos aos planos de existência e validade das convenções. 

 

Tal entendimento se harmoniza com tudo o que já foi visto até agora sobre os negócios 

jurídicos processuais, e como estes se apresentam como um importante mecanismo de 

valorização da autonomia da vontade no processo civil. Diante deste panorama, Redondo (2016, 

p. 363) afirma que o CPC/15 é baseado em premissas profundamente diferentes daquelas que 

permearam o CPC/73, quais sejam, a “ampliação dos poderes das partes para adequação do 

procedimento” e a “preponderância da vontade das partes, sobre a do juiz, no que tange à 

disposição sobre seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais”. 

A partir destas ponderações, pode-se deduzir que o princípio do respeito ao 

autorregramento da vontade é um dos pilares do direito fundamental à liberdade, na medida em 

que é fundamental para a valorização da autonomia da vontade dos indivíduos. A liberdade 

tradicionalmente não é tratada como um princípio processual propriamente dito pela doutrina 

processualista, não obstante seja um dos principais e mais antigos direitos fundamentais. Porém, 

Didier (2016, p. 31-32) destaca alguns pontos de grande interesse acerca da relação entre a 

liberdade e o processo, relacionando-a com o princípio do respeito ao autorregramento da 

vontade, os quais merecem ser colacionados brevemente neste estudo. 

Segundo Didier (2016, p. 32), a liberdade é um direito fundamental que possui 

conteúdo complexo, já que pode se desdobrar em liberdade de pensamento, de crença, de 

locomoção, de associação, etc. Neste conteúdo eficacial da liberdade estaria incluído ainda o 

direito ao autorregramento, que seria “o direito que todo sujeito tem de regular juridicamente 

os seus interesses, de poder definir o que reputa melhor ou mais adequado para sua existência” 

(DIDIER, 2016, p. 32). 

Neste sentido, o autorregramento da vontade é definido como um “complexo de 

poderes que podem ser exercidos pelos sujeitos de direito, em níveis de amplitude variada, de 
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acordo com o ordenamento jurídico” (DIDIER, 2016, p. 32), cujo exercício, através dos atos 

negociais, resulta no surgimento de situações jurídicas. Ainda, no tocante à sua relação com a 

liberdade, Didier ressalta o seguinte: 

 

Pode-se localizar o poder de autorregramento da vontade em quatro zonas de 

liberdade: a) liberdade de negociação (zona das negociações preliminares, 

antes da consumação do negócio); b) liberdade de criação (possibilidade de 

criar novos modelos negociais atípicos que mais bem sirvam aos interesses 

dos indivíduos; c) liberdade de estipulação (faculdade de estabelecer o 

conteúdo do negócio); d) liberdade de vinculação (faculdade de celebrar ou 

não o negócio) (DIDIER, 2016, p. 32). 

 

Em suma, todas essas dimensões do princípio da liberdade se concretizam através da 

valorização da autonomia da vontade das partes no processo, embasada pelo princípio do 

respeito ao autorregramento da vontade. Este movimento vem ocorrendo, dentre outras 

maneiras, através da consagração dos negócios processuais, especialmente os atípicos, que 

prestigiam acima de tudo a referida liberdade de criação, coadunando-se ainda com o conteúdo 

do princípio da adequação, anteriormente visto. 

Neste diapasão, Didier (2016, p. 36-37) destaca a importância da cláusula geral de 

negociação processual do art. 190, já estudada no capítulo anterior, pois, a partir dessa cláusula 

surge o subprincípio da atipicidade da negociação processual, que, para Didier, seria “a mais 

importante concretização do princípio do respeito ao autorregramento da vontade no processo 

civil” (2016, p. 37). 

Todavia, obviamente, no direito processual civil, por envolver o exercício da função 

pública da jurisdição, o princípio do respeito ao autorregramento se apresenta com amplitude 

mais restrita do que no direito civil. Contudo, isso não diminui sua importância, nem impede 

que lhe seja atribuído o destaque devido enquanto “um dos princípios estruturantes do direito 

processual civil brasileiro, uma de suas normas fundamentais” (DIDIER, 2016, p. 33). 

Assim, Didier conclui suas considerações no sentido de que processo e liberdade 

devem conviver no direito processual civil, estabelecendo uma conexão entre devido processo 

legal, liberdade e autorregramento da vontade das partes, nos seguintes termos: 

 

O princípio do devido processo legal deve garantir, ao menos no ordenamento 

jurídico brasileiro, o exercício do poder de autorregramento ao longo do 

processo. Um processo que limite injustificadamente o exercício da liberdade 

não pode ser considerado um processo devido. Um processo jurisdicional 

hostil ao exercício da liberdade não é um processo devido, nos termos da 

Constituição brasileira (DIDIER, 2016, p. 33). 
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Portanto, para o autor, o papel da liberdade no processo não deve ser minimizado, uma 

vez que a liberdade deve ser reconhecida como fundamento do Estado Democrático de Direito, 

o que teria o condão de conduzir ao paradigma que vem prevalecendo atualmente, marcado por 

uma forte “tendência de ampliação dos limites da autonomia privada na regulamentação do 

processo civil” (DIDIER, 2016, p. 33). 

 

3.7 – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL 

 

O princípio da boa-fé processual foi recentemente positivado no art. 5º do CPC/15, 

com a seguinte redação: “aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-

se de acordo com a boa-fé”, ou seja, todos os sujeitos processuais, inclusive o juiz, devem atuar 

no processo pautados pela boa-fé. 

Neste diapasão, deve-se observar que o princípio da boa-fé originariamente possuía 

incidência apenas no direito privado, mas, nas últimas décadas, vem se inserindo nos ramos do 

direito público, como denotam Pinho e Alves (2013, p. 299), já que “o que se espera de qualquer 

litigante, em qualquer esfera é que atue de maneira a não frustrar a confiança da outra parte” 

(PINHO; ALVES, 2013, p. 299). 

Ademais, segundo Didier (2015, p. 104), a boa-fé, neste contexto, deve ser entendida 

como uma norma de conduta, isto é, boa-fé objetiva, que independe da existência de boas ou 

más intenções do sujeito processual. Esta não deve ser confundida com a boa-fé subjetiva, que 

é um elemento subjetivo, relacionado diretamente à configuração de alguns atos ilícitos 

processuais (a exemplo do manifesto propósito protelatório, que enseja a concessão de tutela 

provisória, vide art. 311, I), conforme esclarece o autor (DIDIER, 2015, p. 104): 

 

A boa-fé subjetiva é elemento do suporte fático de alguns fatos jurídicos; é 

fato, portanto. A boa-fé objetiva é uma norma de conduta: impõe e proíbe 

condutas, além de criar situações jurídicas ativas e passivas. Não existe 

princípio da boa-fé subjetiva. O art. 5º do CPC não está relacionado à boa-fé 

subjetiva, à intenção do sujeito processual: trata-se de norma que impõe 

condutas em conformidade com a boa-fé objetivamente considerada, 

independentemente da existência de boas ou más intenções. 

 

Didier (2015, p. 105) ressalta ainda que o art. 5º do CPC é uma cláusula geral de boa-

fé, o que foi uma opção legislativa correta, tendo em vista que “a infinidade de situações que 

podem surgir ao longo do processo torna pouco eficaz qualquer enumeração legal exaustiva das 

hipóteses de comportamento desleal”, de modo que uma norma geral que impõe o 

comportamento de acordo com a boa-fé terá mais amplitude e, consequentemente, mais 
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efetividade. Não obstante, existem algumas regras de proteção à boa-fé, que têm como objetivo 

delinear os contornos que o princípio da boa-fé impõe ao devido processo legal, a exemplo das 

normas sobre litigância de má-fé (arts. 79 a 81 do CPC). 

Por outro lado, Didier (2015, p. 107-109) afirma que, a despeito da previsão expressa 

no novo Código, o princípio da boa-fé processual também poderia ser extraído da própria 

Constituição Federal. Neste sentido, menciona alguns posicionamentos interessantes, tais como 

o de Vincenzi15 (2003 apud DIDIER, 2015, p. 107), para quem o dever fundamental de 

solidariedade (art. 3º, I da CF) seria o fundamento constitucional da proteção da boa-fé objetiva; 

o de Rosenvald16 (2005 apud DIDIER, 2015, p. 107), que atribui tal papel ao princípio da 

dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF); e o de Cabral17 (2005 apud DIDIER, 2015, p. 

108), que defende que o fundamento constitucional do princípio da boa-fé processual seria o 

contraditório, o qual não é apenas fonte de direitos processuais, mas também de deveres, 

possuindo, assim, uma finalidade de colaboração no âmbito processual. 

Ainda, o entendimento dominante, adotado por Didier, é o que foi consolidado pelo 

Supremo Tribunal Federal18 (apud DIDIER, 2015, p. 108) baseado na concepção de Junoy19 

(2006 apud DIDIER, 2015, p. 108), de que o princípio da boa-fé processual decorre da cláusula 

do devido processo legal, que exige um processo leal e pautado na boa-fé, sendo que o STF 

reconheceu inclusive que “a exigência de comportamento segundo a boa-fé atinge a todos os 

sujeitos processuais, e não apenas às partes” (DIDIER, 2015, p. 109). 

Desta forma, o princípio da boa-fé processual possui grande relevância no contexto do 

novo Código de Processo Civil, como um mecanismo essencial para a concretização do novo 

modelo processual que se buscou inaugurar. Inclusive, veremos no capítulo a seguir, que o 

princípio da cooperação processual, um dos pilares deste atual paradigma, é tido por alguns 

doutrinadores como consectário do princípio da boa-fé objetiva. Do mesmo modo, não se pode 

olvidar que, como já visto nos capítulos anteriores, a celebração dos negócios processuais deve 

ser pautada também pelo princípio da boa-fé objetiva, nos moldes ora estudados. 

Portanto, após a análise de alguns dos princípios mais pertinentes ao tema da 

cooperação processual, com base no panorama apresentado, é possível concluir que existe uma 

                                                 
15 VINCENZI, Brunela Vieira de. A boa-fé no processo civil. São Paulo: Atlas, 2003, p. 163. 
16 ROSENVALD, Nelson. Dignidade humana e boa-fé no Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 186 e segs. 
17 CABRAL, Antônio do Passo. O contraditório como dever e a boa-fé processual objetiva. Revista de Processo. 

São Paulo: RT, 2005, n. 126, p. 63. 
18 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE nº 464.963-2-GO. Relator: Ministro Gilmar Mendes. Brasília, DF, 14 

de fevereiro de 2006. Publicado no DJ em 30 jun. 2006. 
19 JUNOY, joan Pico i. EI debido proceso 'leal'. Revista Peruana de Derecho Procesal. Lima: Palestra, 2006, v. 

9, p. 345. 
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estreita ligação entre devido processo legal, contraditório, adequação, respeito ao 

autorregramento da vontade e boa-fé processual, sendo certo que todos estes atuam como 

elementos norteadores quando se trata da possibilidade de celebração dos negócios processuais, 

em especial os atípicos, em que a autonomia das partes é prestigiada em grau máximo, com a 

condição de que respeite tais limitações impostas pelo ordenamento. 

Entretanto, no que pese a importância destes princípios apresentados até então, é 

necessário dizer que o princípio da cooperação processual se destaca entre os demais pela sua 

notável relevância para o estudo do tema dos negócios jurídicos processuais, assim como para 

a compreensão do modelo processual promovido pelo novo Código de Processo Civil, que 

representa uma ruptura com o paradigma vigente sob a égide do Código anterior de 1973. 

Por esta razão, passa-se agora à análise individualizada do princípio da cooperação 

processual, de modo a compreender sua origem, seu embasamento teórico, sua importância para 

o direito processual civil, notadamente em relação aos negócios jurídicos processuais, em 

especial os atípicos, que são o principal foco deste estudo. 
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4 - DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL COMO ELEMENTO NORTEADOR DOS 

NEGÓCIOS JURÍDICOS PROCESSUAIS ATÍPICOS 

 

O princípio da cooperação processual, não obstante já fosse anteriormente defendido 

por considerável parte da doutrina como princípio implícito do ordenamento, conforme se verá, 

foi positivado expressamente pelo legislador, como norma fundamental, no art. 6º do CPC/15, 

o qual dispõe da seguinte forma: 

 

Art. 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 

 

De acordo com Theodoro Jr. (2015, p. 119), a cooperação pode ser assim entendida 

como “o esforço necessário dos sujeitos processuais para evitar imperfeições processuais e 

comportamentos indesejáveis que possam dilatar injustificadamente a marcha do processo e 

comprometer a justiça e a efetividade da tutela jurisdicional”. 

Ainda, segundo Humberto Theodoro Júnior (2015, p. 117), o princípio da cooperação, 

nos moldes trazidos pelo legislador neste artigo, pode ser entendido como: 

 

[...] um desdobramento do princípio moderno do contraditório assegurado 

constitucionalmente, que não mais pode ser visto apenas como garantia de 

audiência bilateral das partes, mas que tem a função democrática de permitir 

a todos os sujeitos da relação processual a possibilidade de influir, realmente, 

sobre a formação do provimento jurisdicional. É, também, um consectário do 

princípio da boa-fé objetiva, um dos pilares de sustentação da garantia 

constitucional do processo justo, como já se viu. 

 

Dessa forma, a cooperação é tida como princípio consectário do contraditório (visto 

no item 3.4), o qual, enquanto garantia mínima inerente ao direito processual civil, possui um 

viés democrático de possibilitar que as partes influenciem diretamente na formação do 

provimento jurisdicional. Assim, a atuação cooperativa dos sujeitos processuais, evidenciada 

por meio da celebração de negócios jurídicos processuais, por exemplo, representa uma 

promissora vertente para a afirmação do princípio do contraditório.  

Como se verá adiante, a iniciativa legislativa de positivação do princípio da 

cooperação é digna de reconhecimento. Isso porque, não obstante a existência deste postulado 

já encontrasse amparo em grande parte da doutrina, o dispositivo processual possui o condão 

de fortalecer um elo de ligação entre todos os participantes do processo, um “vínculo de 
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cooperação” (CARNEIRO20, 2015 apud MATTA, 2015, p. 147), capaz de facilitar a busca de 

resultados por meio da atividade jurisdicional, vez que incentiva a união de esforços como meio 

para se alcançar a adequada e eficaz solução do caso concreto, conforme afirma Matta (2015, 

p. 146-147). 

Ademais, pode-se dizer que o art. 6º do CPC/15 trouxe aquilo a que Pinho e Alves 

(2013, p. 297) se referem como uma “cláusula geral de cooperação”, da qual se pode extrair a 

regulamentação de situações jurídicas atípicas, visto que o legislador não pode prever todas as 

situações que podem surgir no desenrolar no processo, especialmente em se tratando do 

comportamento dos sujeitos processuais. Desse modo, a cláusula geral assume um papel de 

grande importância em um sistema aberto como o processo civil cooperativo, pois, “graças ao 

seu elevado grau de indeterminação, permite ao juiz garantir a adaptabilidade do Direito às 

situações jurídicas atípicas” (PINHO; ALVES, 2013, p. 298), não limitando a normatividade 

do princípio da cooperação apenas a deveres específicos previstos expressamente na lei. 

Após estas brevíssimas considerações meramente introdutórias, para que se possa 

investigar outras dimensões que podem ser atribuídas ao princípio da cooperação, cumpre-se 

analisar detidamente as origens e o conteúdo deste princípio no direito processual civil, bem 

como indagar de que modo se relaciona com o tema dos negócios jurídicos processuais, o qual 

foi o ponto de partida do presente estudo. 

 

4.1 – AS TRANSFORMAÇÕES HISTÓRICAS DOS MODELOS PROCESSUAIS E O 

SURGIMENTO DA IDEIA DE COOPERAÇÃO NO ÂMBITO PROCESSUAL 

 

Inicialmente, para que possamos compreender como se consagrou a ideia de 

cooperação processual, hoje tão difundida, é pertinente que retomemos o tópico abordado no 

item 2.2.1 acerca da evolução dos modelos processuais ao longo dos últimos séculos, cujas 

características refletem os diferentes perfis assumidos pelo Estado ocidental de forma geral, 

estrutura esta que possui influência considerável em diversos aspectos do direito processual, 

conforme se verá. 

Ressalta-se que, embora sejam inúmeros os estudos doutrinários que dissertam sobre 

o tema, para esta análise, a qual não se propõe a esgotar o conteúdo em questão, pretende-se 

apresentar tais conceitos a partir do elucidativo artigo “O processo civil no Estado Democrático 

                                                 
20 CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro. Das normas fundamentais do processo civil. In: WAMBIER, Teresa Arruda 

Alvim et al. (Coord.) Breves comentários ao novo Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015, p. 71. 
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de Direito e a releitura das garantias constitucionais: entre a passividade e o protagonismo 

judicial” de Angela Araujo da Silveira Espindola e Igor Raatz dos Santos (2011). 

A análise destes autores se inicia a partir do período do Estado Liberal Clássico, no 

contexto pós-Absolutismo, o qual foi marcado pela separação entre a política e a economia, 

entre o Estado e a Moral e entre o Estado e a sociedade civil, o que culminava na “limitação do 

Estado como forma de assegurar o desenvolvimento da burguesa e do então incipiente modelo 

econômico capitalista”. Este modelo se concretizou através da “configuração de direitos 

fundamentais vistos como garantias da autonomia individual contra as invasões do soberano e 

da divisão de poderes com a ênfase no Poder Legislativo e uma total subordinação do Poder 

Judiciário à lei” (ESPÍNDOLA; SANTOS, 2011, p. 154). Assim, segundo os autores 

(ESPÍNDOLA; SANTOS, 2011, p. 155), o processo civil à época inevitavelmente acabou por 

refletir essa forma de Estado, visto que 

 

A ideologia predominante na época era no sentido de que o processo fosse o 

lugar no qual se manifestava a autonomia e a liberdade das partes privadas. 

Estas deveriam ter à disposição de todos os instrumentos processuais 

necessários para desenvolver, por iniciativa própria, uma competição 

individual que se dava na frente do juiz, o qual fazia o papel de um verdadeiro 

árbitro, cuja função era somente assegurar o respeito das regras do embate. 

 

Deste modo, o processo civil era pautado por um ideal individualista em que se 

privilegiava a autonomia da vontade das partes, razão pela qual construiu-se um modelo de juiz 

passivo, que deveria intervir o mínimo possível na relação processual, pois esta era de caráter 

privado, submetendo-se à supremacia da legislação. Portanto, ressaltam os autores 

(ESPÍNDOLA; SANTOS, 2011, p. 156): 

 

[...] [o Estado Liberal Clássico] moldou os contornos do processo civil a partir 

de um forte controle estatal sobre o juiz no momento de decidir, 

uniformizando rigorosamente o comportamento dos juízes às orientações 

políticas do governo, usando todos os instrumentos lícitos ou ainda ilícitos, 

como pressões de arrecadações e sanções burocráticas ou disciplinares sobre 

aqueles que ousassem se comportam de modo independente. Obtinha-se, 

dessa forma, um amplo controle sobre as decisões tomadas pelos juízes, de 

modo a garantir a supremacia da legislação. 

 

Avançando-se ao momento histórico subsequente, por volta da segunda metade do 

século XIX, os autores afirmam que o Estado Social foi o marco da publicização do processo 

civil, em um contexto em que a eclosão dos conflitos de classe começa a revelar a insuficiência 

do modelo liberal burguês na promoção da justiça social. A partir disso, inicia-se a busca por 
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meios de se garantir um digno padrão de vida a todos os cidadãos, através de uma postura mais 

ativa do Estado, o que acaba por influenciar no direito processual, conforme lecionado por 

Espíndola e Santos (2011, p. 157): 

 

O processo deixa de ser um afazer privado, na medida em que passa a 

representar o exercício de uma função pública e soberana. Daí que o processo 

deixa de ser visto como “coisa das partes”, para espelhar um lugar no qual se 

exprime a autoridade do Estado, com o escopo não somente de tutelar 

interesses privados, mas, também, de realizar o interesse público da 

administração da justiça. Em síntese, o processo deixa de ser visto como uma 

forma na qual se explica a autonomia privada no exercício de direitos, 

assumindo a forma de instrumento que o Estado coloca à disposição dos 

privados para a atuação da lei. 

 

Assim, valorizou-se a figura do magistrado, antes de importância secundária, com a 

atribuição de maiores poderes ao juiz, que passa a ter uma postura mais ativa, e com o aumento 

da importância do Poder Judiciário, o que se coaduna com o modelo de Estado então em voga. 

Ainda, os autores ressalvam que “não se tratava, portanto, de pensar o processo a partir de um 

modelo autoritário de Estado, mas, sim, em pensá-lo como um instrumento de justiça social, 

com vistas a um processo mais rápido e eficaz” (ESPÍNDOLA; SANTOS, 2011, p. 157-158). 

Conforme mencionado no item 2.2.1, esta concepção publicista do processo 

influenciou de forma evidente o modelo processual tradicionalmente adotado no Brasil, em 

especial no que tange ao protagonismo do juiz e à pouca relevância atribuída à vontade das 

partes na condução do procedimento, situação pouco favorável ao reconhecimento e à 

consolidação dos negócios jurídicos processuais.  

Apenas a título de esclarecimento adicional, impõe dizer que os dois modelos 

processuais acima mencionados, comumente denominados como modelo adversarial e modelo 

inquisitorial (DIDIER, 2015, p. 120), respectivamente, foram tidos tradicionalmente como 

estruturas dicotômicas, estando o primeiro mais relacionado com o sistema do common law e o 

segundo mais próximo do sistema do civil law (DAMASKA21, 1986 apud MATTA, 2015, p. 

139). 

Não obstante, ao longo das últimas décadas, vem se observando uma considerável 

superação desta usual dicotomia entre os sistemas, o que importa também em uma gradual 

transformação nos pressupostos teóricos que embasam o direito processual civil, o qual avança 

                                                 
21 DAMASKA, Mirjan R. The faces of justice and state authority:a comparative approach to the legal process. 

New Haven: Yale University Press, 1986, p. 2. 
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no sentido de um novo modelo processual, que apresenta características intermediárias em 

relação aos modelos anteriores. 

Neste diapasão, Espíndola e Santos (2011, p. 158-159) afirmam que, no atual Estado 

Democrático de Direito, atribui-se à atividade estatal uma função transformadora, um caráter 

mais ativo, o que parece coincidir com o modelo do Estado social, porém, busca-se conferir ao 

cidadão não mais um papel apático e periférico, mas como um agente ativo no âmbito político 

e social, como se vê: 

 

Vale dizer, o cidadão deve ser visto como participante, e não mero recipiente 

da intervenção social do Estado. Essa autodeterminação democrática da 

sociedade inscreve-se, por sua vez, nos limites demarcados por uma 

vinculação material demarcada pela autonomia individual e pelos direitos 

fundamentais. Esse caráter democrático implica uma constante mutação e 

ampliação dos conteúdos do Estado e do direito, não bastando a limitação ou 

a promoção da atuação estatal: objetiva-se, nessa senda, a transformação do 

status quo. Tem-se, dessa forma, a incorporação efetiva da questão da 

igualdade como um conteúdo próprio a ser buscado, garantindo juridicamente 

as condições mínimas de vida ao cidadão e à comunidade. 

 

Nesta conjuntura, a concepção do processo civil também passa por transformações, na 

medida em que, embora o juiz ainda dirija o processo de forma ativa, passa a fazê-lo sob uma 

“perspectiva comparticipativa, policêntrica e interdependente entre os atores sociais que 

participam da formação das decisões” (ESPÍNDOLA; SANTOS, 2011, p. 160), que privilegia 

o diálogo e a cooperação, em atenção até mesmo à garantia do contraditório, como “verdadeiro 

direito de influir sobre a elaboração e a formação do convencimento do juiz” (ESPÍNDOLA; 

SANTOS, 2011, p. 162). Em síntese, os autores (ESPÍNDOLA; SANTOS, 2011, p. 159-160) 

sustentam que: 

 

Com efeito, o processo civil no Estado Democrático de Direito deve ser 

entendido como uma parceria de singularidades, ou seja, uma comunidade de 

trabalho entre o juiz e as partes. Implica, nesse sentido, compreender que nem 

as partes, nem o juiz solitariamente, em monólogos articulados, é capaz de 

atingir o melhor resultado do processo, restando daí a necessidade de trabalhar 

em conjunto. [...] O processo é encarado, pois, como produto de uma atividade 

cooperativa, ou seja, de um trabalho conjunto realizado pelas partes e pelo 

juiz, seja no âmbito da prova, seja na construção da decisão da causa, 

compatível com um regime político democrático e com o perfil do Estado 

Democrático de Direito. 

 

Portanto, depreende-se que o direito processual civil vem caminhando no sentido da 

consolidação de um modelo processual cooperativo, que surge a partir do reconhecimento de 
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que a atuação dos sujeitos processuais deve ser pautada pela cooperação com vistas a se obter 

a mais efetiva e justa tutela jurisdicional possível. 

Porém, não se pode olvidar ainda que este novo modelo de processo não se sustenta 

exclusivamente pelo princípio da cooperação, mas por uma imensa gama de princípios 

processuais, com destaque para aqueles analisados individualmente no capítulo anterior, que 

consagram valores como a busca pela solução mais adequada ao caso concreto, a exigência de 

atuação conforme a boa-fé, a efetiva participação das partes na construção da decisão, entre 

outros, que estão intimamente ligados à possibilidade de negociação das partes em matéria 

processual. 

No tocante ao princípio da boa-fé, nos moldes estudados no item 3.7, compete destacar 

pontualmente que, de acordo com Pinho e Alves (2013, p. 291-292), nos dois primeiros modelos 

(adversarial e inquisitorial) a exigência quanto à conduta dos sujeitos se restringe à boa-fé 

subjetiva. Ao contrário, no modelo cooperativo, “todos aqueles que atuam no processo, 

incluindo o magistrado, devem fazê-lo com lealdade, somando-se à boa fé subjetiva a sua 

vertente objetiva”. 

Ainda nesta lógica, será visto logo adiante que os negócios jurídicos processuais, nos 

moldes examinados nos capítulos 1 e 2, revelam-se como um importante mecanismo em 

potencial de concretização do princípio da cooperação, bem como dos demais princípios 

abordados no capítulo 3, nas relações jurídicas processuais, harmonizando-se com o novo 

modelo processual cooperativo característico do Estado Democrático de Direito. 

 

4.2 – O PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL 

 

A análise prévia dos aspectos primordiais do modelo processual cooperativo 

naturalmente já possui o condão de conduzir à percepção de algumas das características do 

princípio da cooperação processual propriamente dito. Entretanto, no intuito de destrinchar 

ainda mais o referido tema, dada a sua relevância crucial para o presente trabalho, passa-se ao 

estudo pormenorizado do conteúdo e de outros pontos importantes acerca da cooperação 

processual, complementando o que foi dito anteriormente. 

Conforme já visto, a consagração do princípio da cooperação está diretamente 

relacionada a uma nova concepção do processo civil, a qual se propõe a colocar os sujeitos 

processuais em posição simétrica, isto é, em uma relação de colaboração. Neste sentido, 

Avelino (2016, p. 370) aduz que: 
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O princípio da cooperação não mais admite seja o processo visto como uma 

estrutura hierarquizada, onde as partes se submetam a um Estado-juiz 

superpoderoso ou, muito menos, um Estado ausente, espectador do embate 

livre entre as partes exercendo mero papel de mediador; hoje o Estado juiz é 

membro do contraditório, somente se sobrelevando no momento de proferir a 

decisão, fruto de uma diálogo democrático, ético e participativo na prestação 

da jurisdição. 

 

Neste diapasão, em relação aos fundamentos da cooperação processual, Fredie Didier 

sustenta que “os princípios do devido processo legal, da boa-fé processual e do contraditório, 

juntos, servem de base para o surgimento de outro princípio do processo: o princípio da 

cooperação” (DIDIER, 2015, p. 124-125), sendo certo que este último define o modo como o 

processo civil deve se estruturar no direito brasileiro. Do mesmo modo, Cabral22 (2010, apud 

LIMA, 2016, p. 56) também afirma que o devido processo legal e o contraditório são 

fundamentos da cooperação, corroborando o entendimento de Didier. 

Ainda, Lima (2016, p. 56) defende que “a cooperação encontra seu fundamento 

primeiro no princípio constitucional da solidariedade”, tendo em vista que, de acordo com o 

art. 1º, I da CF, um dos objetivos da República Federativa brasileira consiste na construção de 

uma sociedade solidária, livre e justa. Dessa forma, nota-se que o fundamento constitucional 

do princípio da cooperação é questão reconhecida por parte considerável da doutrina brasileira. 

A esse respeito, a relação do modelo processual cooperativo com o contraditório 

merece especial destaque, visto que, para Didier (2015, p. 125): 

 

Este modelo caracteriza-se pelo redimensionamento do princípio do 

contraditório, com a inclusão do órgão jurisdicional no rol dos sujeitos do 

diálogo processual, e não mais como um mero espectador do duelo das partes. 

O contraditório é valorizado como instrumento indispensável ao 

aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como uma regra formal que 

deve ser observada para que a decisão seja válida. 

 

Ademais, cabe aqui destacar também que Pinho e Alves (2015, p. 252) estabelecem 

interessante distinção entre a cooperação e a boa-fé processual, a saber: 

 

Perceba-se que não se trata apenas de agir com boa-fé. É bem mais do que 

isso. Agir com boa-fé significa se abster de incidir em alguma das condutas 

tipificadas como atos de improbidade processual. Agir de forma colaborativa 

significa uma conduta proativa. É um fazer quando o agente poderia, 

simplesmente, se omitir. 

 

                                                 
22 CABRAL, Antonio do Passo. Nulidades no processo moderno: contraditório, proteção da confiança e 

validade prima facie dos atos processuais. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 35. 



62 
 

Sob outra perspectiva, no que tange aos aspectos mais pragmáticos, Didier (2015, p. 

127) afirma que a incidência do princípio da cooperação se dá de forma direta sobre a relação 

jurídica processual, através da imputação de deveres aos sujeitos processuais, deveres estes 

relacionados à promoção de uma comunidade processual de trabalho, fim precípuo do modelo 

cooperativo. Assim, são ilícitas as condutas contrárias a este “estado de coisas” que se busca 

promover. Em síntese, para Didier, “o princípio da cooperação torna devidos os 

comportamentos necessários à obtenção de um processo leal e cooperativo” (2015, p. 127), 

ainda que diante da inexistência de regras jurídicas expressas, conforme se vê: 

 

Essa eficácia normativa independe da existência de regras jurídicas expressas. 

Se não há regras expressas que, por exemplo, imputem ao órgão jurisdicional 

o dever de manter-se coerente com seus próprios comportamentos, protegendo 

as partes contra eventual comportamento contraditório (venire contra factum 

propium) do órgão julgador, o princípio da cooperação garantirá a imputação 

deste dever ao magistrado. Ao integrar o sistema jurídico, o princípio da 

cooperação garante o meio (imputação de uma situação jurídica passiva) 

necessário à obtenção do fim almejado (o processo cooperativo). 

 

Entretanto, embora reconheça a dificuldade em se sistematizar os deveres específicos 

que decorrem do princípio da cooperação, o que é objeto de incessantes controvérsias 

doutrinárias, Didier (2015, p. 127-128) procura distinguir ao menos alguns deles. Em relação 

às partes, menciona os deveres de esclarecimento, lealdade e proteção, os quais se materializam 

basicamente através das premissas de que os demandantes devem redigir sua demanda com 

clareza e coerência, não podem litigar de má-fé e não podem causar danos à parte adversária, 

respectivamente. 

Por outro lado, o princípio da cooperação também se aplica em relação ao órgão 

jurisdicional, já que este possui deveres próprios decorrentes deste princípio (DIDIER, 2015, p. 

128-129). São eles: o dever de lealdade, como consequência também do princípio da boa-fé 

processual; o dever de esclarecimento, tanto junto às partes, em relação às dúvidas que o juiz 

tenha sobre suas alegações, pedidos ou posições em juízo, para evitar decisões equivocadas, 

quanto em relação a esclarecer os seus próprios pronunciamentos para as partes, o que se baseia 

no dever de motivação; o dever de consulta, isto é, “não pode o órgão jurisdicional decidir com 

base em questão de fato ou de direito, ainda que possa ser conhecida ex officio, sem que sobre 

ela sejam as partes intimadas a manifestar-se” (DIDIER, 2015, p. 129), o que prestigia o 

princípio do contraditório e da proibição de decisão-surpresa; e, por fim, fala-se ainda no dever 

de prevenção, que consiste na obrigação do magistrado de apontar as deficiências nas 

postulações das partes, para que possam ser supridas. 
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Este entendimento nos leva à conclusão de que não por acaso o art. 6º do CPC/15 

determina que todos os sujeitos processuais devem cooperar entre si, pois, conforme aponta 

Didier (2015, p. 127), “os deveres de cooperação são conteúdo de todas as relações jurídicas 

processuais que compõem o processo: autor-réu, autor-juiz, juiz-réu, autor-réu-juiz, juiz-perito, 

perito-autor, perito-réu, etc.”, o que se revela como premissa metodológica indispensável à 

compreensão do princípio da cooperação. 

Ainda no tocante aos deveres, Pinho e Alves (2013, p. 292) incluem também como 

dever tanto das partes quanto do magistrado o dever da veracidade, ou seja, de expor os fatos 

em juízo conforme a verdade, a qual deve ser aqui entendida como verdade subjetiva, isto é, a 

parte deve declarar aquilo que entende por verdadeiro, de acordo com sua consciência. Porém, 

como já dito, não há consenso na doutrina sobre quais seriam os deveres decorrentes do 

princípio da cooperação, de modo que não se buscou por ora esgotar este tema. 

Por fim, importa ressaltar que, embora o art. 6º aparentemente limite a incidência da 

cooperação ao processo de conhecimento, ao falar na ideia de se alcançar uma “decisão de 

mérito justa e efetiva”, Theodoro Jr. (2015, p. 119) leciona que “a cooperação é importante e 

indispensável em qualquer tipo de processo e tem lugar de destaque, principalmente, no 

processo de execução”, diante da situação em que caberia às partes indicar os bens penhoráveis 

e eleger os meios executivos mais eficientes e menos gravosos, o que demanda uma atuação 

pautada pela boa-fé e pela cooperação processual. 

Em síntese, é possível definir o mecanismo de atuação do princípio da cooperação da 

seguinte forma, nas palavras de Pinho e Alves (2013, p. 303): 

 

O Princípio da Cooperação busca estabelecer um equilíbrio na atuação dos 

sujeitos processuais, de tal de forma que, se por um lado irá fortalecer os 

poderes das partes, de forma a garantir a elas uma participação e influência 

efetivas na formação do convencimento do magistrado, por outro lado também 

o juiz deverá adotar uma postura mais ativa, embora que com cautela para não 

acabar sendo arbitrário ou imparcial. 

 

Isto posto, passa-se agora ao estudo da incidência da cooperação processual no âmbito 

dos negócios jurídicos processuais, notadamente no que tange à sua concretização como meio 

de valorização da autonomia da vontade das partes no processo. 
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4.3 – A COOPERAÇÃO PROCESSUAL COMO MEIO DE VALORIZAÇÃO DA 

AUTONOMIA DA VONTADE DAS PARTES NO PROCESSO CIVIL ATRAVÉS DOS 

NEGÓCIOS JURÍDICOS PROCESSUAIS ATÍPICOS 

 

Até o presente capítulo, este trabalho se propôs a examinar a sistemática atual dos 

negócios jurídicos processuais consolidada pelo novo Código de Processo Civil, seja através da 

ampliação do rol de negócios processuais típicos ou da previsão da cláusula geral de negociação 

processual que fundamenta a celebração de negócios atípicos. 

Por outro lado, buscou-se também compreender a relevância e a aplicação de alguns 

dos princípios fundamentais inerentes ao próprio processo civil, e de que modo estes princípios 

se relacionam com a cooperação processual, que figura como o principal sustentáculo do 

modelo cooperativo de processo, o qual atualmente orienta todo o ordenamento jurídico 

processual pátrio.  

A partir destas reflexões, indaga-se qual seria a real importância do princípio da 

cooperação processual como um dos elementos aptos a embasar a celebração dos negócios 

jurídicos processuais, especialmente os atípicos, e, em contrapartida, de que modo a opção das 

partes pela disposição acerca de suas situações jurídicas processuais pode se apresentar como 

condição determinante na consolidação do modelo cooperativo de processo. 

Primeiramente, é preciso relembrar que, como já visto no item 4.1, o modelo 

cooperativo se caracteriza pelo enaltecimento da vontade das partes e pelo equilíbrio nas 

funções dos sujeitos processuais, o que se consubstancia no maior prestígio conferido pelo 

legislador ao princípio do respeito ao autorregramento da vontade no processo (item 3.6), que, 

conforme já explicado, tem como fundamento a garantia constitucional da liberdade e embasa 

também as negociações em matéria processual. 

Neste contexto, Cunha (2016, p. 61-62) sustenta a existência, no novo Código, da 

tendência a “uma valorização do consenso e uma preocupação em criar no âmbito do Judiciário 

um espaço não apenas de julgamento, mas de resolução de conflitos”, que se revela a partir da 

percepção de que o CPC/15 foi estruturado de modo a “estimular a solução do conflito pela via 

que parecer mais adequada a cada caso, não erigindo a jurisdição como necessariamente a 

melhor opção para eliminar a disputa de interesses” (CUNHA, 2016, p. 62). 

Por essas razões, Cunha (2016, p. 62) aduz ainda que o CPC/15 procurou incentivar a 

autocomposição, notadamente através da conciliação, da mediação e da arbitragem, tendo 

destinado uma seção específica para regulamentar as atividades dos conciliadores e mediadores 

judiciais (arts. 165 a 175), enquanto auxiliares da Justiça, além de ter promovido alterações 
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consideráveis no procedimento, a exemplo da inserção da tentativa de autocomposição como 

ato anterior à defesa do réu (art. 334). 

Não obstante se trate de tema de grande interesse doutrinário, o aprofundamento no 

estudo dos meios autocompositivos demandaria longos debates e fugiria ao escopo deste 

trabalho, motivo pelo qual passaremos ao largo desta questão. O que se pretende por ora é 

analisar as situações em que, muito embora a jurisdição seja escolhida como a forma mais 

adequada para a solução do conflito, as partes se dispõem a negociar sobre os aspectos 

meramente formais da causa, não importando em renúncia ou transação acerca do direito 

material em litígio. 

A esse respeito, cabe citar o esclarecedor ensinamento de Nogueira (2016, p. 102):  

 

Se a solução consensual do litígio é benéfica, porque representa, além do 

encerramento do processo judicial, a própria concretização da pacificação, 

nada mais justo do que permitir que os litigantes possam, inclusive quando 

não seja possível a resolução do própria controvérsia em si, ao menos 

disciplinar a forma do exercício das suas faculdades processuais conforme 

suas conveniências, ou até mesmo delas dispor, conforme o caso. 

 

Deste modo, a possibilidade de negociação acerca de matéria processual, ao fortalecer 

o diálogo entre os sujeitos processuais, coaduna-se também com os pressupostos da cooperação 

processual, na medida em que tende a amenizar as rivalidades e dissuadir a litigiosidade 

excessiva entre as partes e seus procuradores. É o que se pode extrair da lição de Leonardo 

Greco (2007, p. 28): 

 

A cooperação e o diálogo humano, que devem constituir o clima dominante 

no desenvolvimento do processo, exige o mútuo reconhecimento das 

disposições de vantagem que cada um dos interlocutores está em condições 

mais favoráveis de tutelar, sem rivalidades, nem autoritarismo, mas no espírito 

construtivo do processo mais justo possível e da consequente solução mais 

adequada possível da causa. 

 

Assim, o princípio da cooperação, em última análise, se harmoniza com o princípio da 

adequação (item 3.5) no intuito de promover a solução da controvérsia da forma mais adequada 

possível às particularidades do caso concreto, no que vão ainda ao encontro do princípio da 

instrumentalidade das formas, mais especificamente de sua vertente que se traduz na ideia da 

flexibilização procedimental, objeto de estudo pormenorizado no item 2.2.2 acima, segundo a 

qual é facultado às partes eleger o procedimento, ou ao menos parte dos atos processuais, que 

mais se adequem ao seu litígio. 
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No tocante ao modelo de flexibilização procedimental voluntária, Ponte e Romão 

(2015, p. 317) nos relembram que o papel do juiz neste contexto seria mais passivo, pois estaria 

cedendo às partes uma parcela de seu protagonismo no impulso e na condução do processo, o 

que se conforma com as premissas fundamentais trazidas pelo novo Código, notadamente a 

inserção da cláusula geral de negociação processual e da cláusula geral de cooperação. 

Ademais, Cueva (2016, p. 501) ressalta ainda que a flexibilização do procedimento, 

que, como já é cediço, foi prestigiada no CPC/15, representa um rompimento com o paradigma 

do direito vigente no Código anterior, que atribuía ao juiz o monopólio na direção do processo 

(art. 125 do CPC/73). Este paradigma foi substituído, em parte, por um “modelo de gestão 

compartilhada do procedimento de caráter aberto e de grande amplitude”, cujas características 

refletem nitidamente os ideais intrínsecos ao modelo processual cooperativo. 

Outro reflexo positivo da concretização do princípio da cooperação processual por 

meio da utilização dos negócios jurídicos processuais consiste no grande potencial que esta 

tendência possui de assegurar maior segurança jurídica no processo, já que as partes não serão 

surpreendidas por decisões inesperadas, conforme destacam Pinho e Alves (2013, p. 307), que 

acrescentam ainda que: 

 

A efetiva participação das partes no desenvolvimento do processo também 

contribui para a legitimação das decisões judiciais, podendo, até mesmo, 

diminuir a propensão à irresignação das partes com as decisões desfavoráveis, 

mas de cuja formação elas mesmas participaram. 

 

Entretanto, Pinho e Alves advertem que o dever de cooperação não implica “em um 

dever de uma parte ajudar a outra, fornecendo ao seu adversário elementos para sua derrota” 

(PINHO; ALVES, 2013, p. 305), o que esclarecem da seguinte maneira: 

 

Pensar assim é entender de forma equivocada o sentido do princípio da 

cooperação. Há sim um dever de as partes colaborarem uma com a outra e 

com o órgão jurisdicional, mas tendo em vista a adequada gestão do processo, 

de acordo com os instrumentos proporcionados pelo diploma processual, e 

para o alcance de uma decisão justa. O que se busca, de fato, quando se 

defende que as partes devem cooperar entre si, é uma atuação ética e correta 

dos indivíduos na exposição dos fatos e na defesa dos seus direitos, 

colaborando com o magistrado para a solução da lide de forma justa e 

tempestiva, sem o emprego de meios fraudulentos, maliciosos e ardis. (grifos 

deste trabalho)  

 

Em contrapartida, é pertinente também a ressalva trazida por Cabral (2016, p. 304), no 

sentido de que, embora a flexibilização confira um maior dinamismo às condutas das partes, 
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que passam a ter maior contribuição sobre a gestão do processo, “esses fatores devem ser 

equacionados para que não haja uma superposição de interesses, vontades ou de atos entre os 

sujeitos processuais”, o que afrontaria outros princípios, como a igualdade e o devido processo 

legal. 

Acerca da relação entre a cooperação processual e os negócios processuais atípicos, de 

maneira específica, que é o que se buscou investigar neste trabalho, pode-se dizer que estes são 

um dos instrumentos utilizados pelo novo Código que mais proporcionam a concretização do 

princípio da cooperação, tendo em vista que estimulam o diálogo entre as partes, elemento 

basilar para uma atuação cooperativa entre os sujeitos processuais. 

A esse respeito, Hercilia Lima (2016, p. 79) ressalva que a cláusula geral de negociação 

processual (art. 190 do CPC/15), dada sua flexibilidade e informalidade, pode, a depender de 

como se desenvolva a relação entre os sujeitos processuais, vir a ser prejudicial a um resultado 

justo, caso as partes se aproveitem dessa cláusula para atuar de forma desleal. 

Isso porque, conforme afirma Lima (2016, p. 89), a norma positivada no art. 190 possui 

elevado grau de indeterminação, o que confere maior amplitude à autonomia da vontade no 

âmbito processual. Contudo, para se evitar eventuais abusos pelas partes, é preciso esclarecer 

que, não obstante o caráter indeterminado da norma, o seu suporte fático está limitado pelo 

próprio sistema jurídico, notadamente a lei civil e processual e os princípios constitucionais 

(LIMA, 2016, p. 89), aos quais poderíamos incluir o princípio da cooperação, que como já visto, 

extrai seus fundamentos diretamente das normas constitucionais (item 4.2). 

Neste sentido, Lima (2016, p. 92) sustenta ainda que a celebração dos negócios 

processuais atípicos deve estar em consonância com as premissas que baseiam o processo 

cooperativo, notadamente a boa-fé processual e o dever de cooperação. Vejamos: 

 

Desse modo, o exercício da negociação processual deve estar em sintonia com 

os limites internos do art. 190 e com os princípios constitucionais. De fato, o 

legislador prestigiou a participação das partes no exercício de poder de 

autorregramento, no entanto a autonomia privada não deve ser exercida aos 

moldes do processo liberal, sob pena de provocar as mesmas degenerações 

ocorridas na modernidade. Deve, ao revés, se alinhar à filosofia do processo 

cooperativo, respeitando, conforme já ressaltado, a boa-fé processual e o dever 

de cooperação. 

 

É importante destacar, porém, que a análise da conexão entre os negócios processuais 

atípicos e o princípio da cooperação ainda é tema pouco explorado pela doutrina, até mesmo 

porque a positivação da cláusula geral de negociação processual é bastante recente, o que 

dificulta a realização de pesquisa doutrinária acerca deste objeto em específico. Entretanto, a 
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crescente importância que vem sendo atribuída ao modelo de processo cooperativo, como um 

novo paradigma orientador do processo civil brasileiro, nos leva a crer que em breve a atenção 

da comunidade científica se voltará para este profícuo debate. 

Em suma, apesar de todas essas interpretações ainda controversas sobre o tema, as 

perspectivas são favoráveis acerca da utilização dos negócios processuais atípicos, na realidade, 

dos negócios processual em geral, como meio de se obter uma decisão mais justa e eficaz, 

amparada pela tão almejada cooperação entre os sujeitos processuais, conforme enfatiza Matta 

(2015, p. 152): 

 

As partes, ao convencionarem sobre aspectos procedimentais, assumem 

parcela do protagonismo do juiz, adaptando o procedimento de maneira que 

tenha melhor adequação aos seus interesses. Nada melhor do que elas, 

conhecedoras da causa, ajustarem determinadas matérias processuais para 

denotar ao processo maior efetividade. Com a ampla participação e 

colaboração das partes, maiores são as chances do pronunciamento judicial 

ser eficaz. 

 

Do mesmo modo, Pinho e Alves (2013, p. 302) endossam este entendimento, nas 

seguintes palavras: 

 

À luz, portanto, do princípio da cooperação, partes e juiz terão o essencial 

poder-dever de colaborar entre si para a adequada condução do processo, 

como forma de promoção da democracia, da segurança jurídica e do 

contraditório, e de adequação às finalidades do Estado Democrático de 

Direito. 

 

Portanto, pode-se concluir que os negócios jurídicos processuais, na medida em que 

possuem aptidão para adaptar o procedimento e adequá-lo às particularidades do caso concreto 

e, como consequência, prestigiam a autonomia da vontade das partes e valorizam o diálogo 

entre os sujeitos processuais, constituem um instrumento valioso para a construção de um 

processo civil democrático, aliado aos ideais do modelo processual cooperativo, cujo 

fundamento teórico primordial é o princípio da cooperação. 

 

4.4 – AS DIFICULDADES PARA CONCRETIZAÇÃO DA COOPERAÇÃO NO 

CONTEXTO DO DIREITO PROCESSUAL BRASILEIRO 

 

Os negócios jurídicos processuais, portanto, possuem um grande potencial de 

contribuírem significativamente para a concretização do princípio da cooperação no processo 

civil, especialmente com as alterações trazidas pelo CPC/15, o qual buscou instituir um novo 
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modelo processual, rompendo com o paradigma até então vigente, conforme salienta Redondo 

(2016, p. 363): 

 

O sistema do Código de 2015 é baseado, portanto, em premissas 

profundamente diferentes das que imperaram durante a égide do Código de 

1973: ampliação dos poderes das partes para adequação do procedimento e 

preponderância da vontade das partes, sobre a do juiz, no que tange à 

disposição sobre seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais. Ditas 

novidades romperam com o sistema do Código de 1973, ao se basearem em 

mudança de paradigma que deve gerar, obrigatoriamente, consequências e 

conclusões diversas daquelas com as quais o operador do Direito estava 

acostumado até então. [...] É absolutamente essencial o rompimento com o 

anterior sistema, para que as novas premissas em que o Código de 2015 se 

baseou possam ser observadas e, com isso, os novos institutos possam 

desfrutar do alcance e da amplitude que efetivamente merecem. O novo 

Código deve ser lido com novos olhos. 

 

Entretanto, embora ainda seja cedo para se avaliar o impacto causado por tais 

modificações na prática forense, haja vista a recente vigência do novo Código, é preciso 

considerar que tão significativa mudança pode vir a encontrar algumas dificuldades para sua 

efetiva implementação. 

A seguir, serão analisados alguns destes possíveis entraves, não com o intuito de 

esgotar a discussão, mas tão somente de propor uma reflexão sobre as perspectivas que se 

apresentam para os operadores do Direito sob a égide do CPC/15, a partir do advento de 

previsão normativa expressa acerca dos negócios jurídicos processuais e do princípio da 

cooperação. 

Inicialmente, Pinho e Alves (2015, p. 241) contextualizam a questão, afirmando que 

uma das principais propostas do novo Código é atenuar a morosidade do Poder Judiciário, na 

tentativa de aprimorar a efetividade do processo e o acesso à Justiça. Para tanto, será preciso 

enfrentar diversos desafios, entre os quais “uma grande quantidade de mecanismo legítimos 

que nas mãos erradas podem ser usados para atravancar o processo, e toda uma cultura nacional 

que gira em torno da litigiosidade” (PINHO; ALVES, 2015, p. 241). A partir daí, os autores 

(PINHO; ALVES, 2015, p. 242) formulam o seguinte questionamento: 

 

Nesses casos, por mais bem estruturado que seja o processo civil, por mais 

bem aparelhado que seja o Poder Judiciário, por mais dedicados que sejam os 

Juízes e servidores, o processo nunca andará para frente se existirem pessoas 

dispostas a atrasá-lo – através de mecanismos legítimos ou não. Quando a 

única solução é o litígio, será que é necessário que as partes entrem em guerra 

umas com as outras, ou seria possível estabelecer uma comunidade de trabalho 

pacífica entre elas e com o juiz?  
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Neste sentido, Pinho e Alves (2015, p. 242) aduzem ainda que o novo CPC traz 

diversos dispositivos que representam uma tentativa de proporcionar uma atuação mais 

cooperativa dos sujeitos processuais, com destaque para o art. 6º, que, como já visto, instituiu 

a cláusula geral de cooperação. Porém, na linha de pensamento destes autores e dos demais ora 

mencionados, certamente tal interpretação pode se estender também ao art. 190, que positivou 

a cláusula geral de negociação processual, bem como aos demais dispositivos que preveem a 

celebração de negócios processuais típicos, uma vez que estão também diretamente 

relacionados ao princípio da cooperação. 

Contudo, é preciso considerar que a própria negociação processual, embora já venha 

sendo utilizada em diversas situações no cotidiano das relações processuais civis, como 

observado nos capítulos anteriores, ainda não se mostra como uma prática consagrada na 

mentalidade dos operadores do Direito em geral, uma vez que tanto as partes quando os 

magistrados não estão acostumados a raciocinarem o processo a partir da perspectiva 

cooperativa trazida pelo novo Código. 

No tocante ao princípio da cooperação em si, também se verifica que a sua 

incorporação à cultura processual no Brasil será um desafio a longo prazo, sendo certo que 

Pinho e Alves salientam neste sentido que “a implementação concreta de uma norma dotada de 

um caráter extremamente abstrato e conteúdo aberto apresenta inúmeras dificuldades” (PINHO; 

ALVES, 2015, p. 242), algumas das quais veremos a seguir. 

A primeira dificuldade significativa para que se possa atingir a concretização do 

princípio da cooperação consiste na “cultura da litigiosidade” que prevalece no Brasil, também 

chamada por alguns de “cultura da litigância”, a qual, nas palavras de Humberto Lima de 

Lucena Filho (s.a., p. 5), se descreve da seguinte forma: 

 

Repercute uma anormalidade funcional do conflito, de forma que a ideia geral 

inserida no (in)consciente coletivo é de que todo e qualquer conflito necessita 

ser judicializado e resolvido sob a forma de uma solução adjudicada, isto é, 

dotada de força imperativa e coercitiva, fundada na lógica vencedor-perdedor. 

 

Para Pinho e Alves (2015, p. 245), este fenômeno possui como desdobramentos tanto 

a “falta de interesse de alguns advogados em uma atuação cooperativa, o que pode desestimular 

aqueles que teriam interesse em atuar nestes termos, por medo de serem prejudicados” quanto 

a “falta de interesse de seu próprio cliente em atuar cooperativamente, o que pode decorrer de 
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um desconhecimento do significado da cooperação – no que ela consiste de fato quando 

exercida no âmbito do processo”. 

No entanto, o que precisa ser compreendido é que “a cooperação não é contrária ao 

dever do advogado de zelo para com seu cliente” (PINHO; ALVES, 2015, p. 244-245), na 

medida em que o objetivo da atuação cooperativa não é que uma parte forneça a outra teses 

jurídicas ou ajude-a a melhorar sua argumentação, fornecendo ao adversário elementos para sua 

derrota. A respeito disso, Pinho e Alves (2013, p. 305) esclarecem que: 

 

Pensar assim é entender de forma equivocada o sentido do princípio da 

cooperação. Há sim um dever de as partes colaborarem uma com a outra e 

com o órgão jurisdicional, mas tendo em vista a adequada gestão do processo, 

de acordo com os instrumentos proporcionados pelo diploma processual, e 

para o alcance de uma decisão justa. O que se busca, de fato, quando se 

defende que as partes devem cooperar entre si, é uma atuação ética e correta 

dos indivíduos na exposição dos fatos e na defesa dos seus direitos, 

colaborando com o magistrado para a solução da lide de forma justa e 

tempestiva, sem o emprego de meios fraudulentos, maliciosos e ardis. 

 

Portanto, o que se busca não é fazer com que as partes concordem em tudo, o que 

poderia, de fato, vir a prejudicar os seus interesses processuais, mas tão somente incentivar que 

as disputas desnecessárias possam ser resolvidas de forma consensual, limitando a intervenção 

do juiz apenas às situações ela seria absolutamente necessária, o que otimizaria o trabalho dos 

Tribunais e proporcionaria maior efetividade à prestação jurisdicional. 

Além disso, ainda segundo os referidos autores, outro possível entrave diz respeito à 

efetividade da própria cláusula geral de cooperação (art. 6º do CPC/15), haja vista que não há 

previsão legal expressa nem mesmo consenso na doutrina sobre quais seriam os efeitos da 

inobservância desta norma e sobre como o juiz poderia assegurar o seu cumprimento (PINHO; 

ALVES, 2015, p. 242). 

Como consequência, surgem preocupações em sentidos opostos, por um lado, de que 

“isso dê origem a arbítrios por parte do Poder Judiciário ou de que direitos e garantias 

processuais sejam indevidamente limitadas” (PINHO; ALVES, 2015, p. 251), e, por outro lado, 

de que a ausência de qualquer consequência para a observância ou inobservância da cooperação 

possa desestimular as partes e seus procuradores a cooperarem. 

A respeito desta última hipótese, Pinho e Alves (2015, p. 252) propõem como solução 

– além da educação dos sujeitos do processo quanto à importância da cooperação no processo 

civil, de forma que a longo prazo esse comportamento se torne inerente a todos aqueles que se 
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envolvem em um litígio – a criação de instrumentos de incentivo à cooperação, como uma 

estratégia a curto prazo. 

A título de demonstração, o autor explica que um destes instrumentos poderia ser a 

previsão de “prêmios” que beneficiassem aquele que adotou uma postura cooperativa durante 

o processo, como, por exemplo, a redução das custas a serem pagas, ao invés de punir aquele 

que não cooperou (PINHO; ALVES, 2015, p. 252). Tal possibilidade encontraria amparo diante 

da discricionariedade concedida pelo novo Código ao magistrado em relação a esta questão. 

Em síntese, verifica-se que, embora a positivação do princípio da cooperação e a 

consagração dos negócios jurídicos processuais representem um significativo avanço no sentido 

de se estabelecer um verdadeiro modelo cooperativo de processo, o panorama que se apresenta, 

em um primeiro momento, é de que esta transição possivelmente ocorrerá de forma gradativa, 

tendo em vista que depende essencialmente de uma mudança na mentalidade de todos os 

operadores do Direito, desde as partes e seus procuradores até os magistrados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo teve como objetivo refletir sobre o princípio da cooperação 

processual, positivado expressamente pelo novo Código de Processo Civil em seu art. 6º, a 

partir da análise dos negócios jurídicos processuais, em especial os atípicos, que foram 

consagrados através da cláusula geral de negociação processual prevista no art. 190 do CPC/15. 

Inicialmente, buscou-se delimitar conceitualmente a figura dos negócios jurídicos 

processuais, enquanto ato de voluntariedade dos agentes celebrantes, diferenciando-os de outras 

categorias jurídicas como os fatos jurídicos e atos jurídicos, além de especifica-los como 

negócios que versam essencialmente sobre matéria processual.  

Objetivou-se ainda descrever, embora para afastar, com a devida vênia, alguns 

posicionamentos que adotam a tese da inexistência dos negócios processuais, o que não se 

sustenta quando se parte para uma análise mais aprofundada da teoria dos fatos jurídicos. Ora, 

o fato do direito processual ser tradicionalmente classificado como ramo de direito público não 

necessariamente quer dizer que todas as suas normas são cogentes e que não há margem para o 

exercício da autonomia da vontade das partes. A opção do legislador no CPC/15 pelo 

reconhecimento expresso da possibilidade de negociação processual, inclusive atípica, se 

coaduna com o entendimento de que o ordenamento brasileiro não veda a referida prática. 

Acerca da terminologia, também objeto de intrincados debates doutrinários, este 

trabalho optou por adotar a nomenclatura negócio jurídicos processuais, bem como a 

diferenciação destes entre acordos de procedimento – quando visam flexibilizar o modelo 

procedimental em si – e convenções a respeito de situações jurídicas processuais. Vale ressaltar 

que esta construção teórica se harmoniza com o próprio modelo proposto pelo artigo 190 para 

os negócios atípicos, que também distingue entre essas duas categorias. 

Ainda com o intuito de delimitar o objeto do estudo, foram examinados os requisitos 

de existência, validade e eficácia dos negócios processuais, visualizando-se que, além de se 

sujeitarem às condições gerais de validade dos negócios jurídicos no âmbito do direito material, 

os acordos e convenções processuais estão vinculados à observância de requisitos específicos, 

para produzirem todos os seus efeitos esperados. 

Os negócios processuais típicos, embora também sejam assunto bastante interessante 

e alvo de diversos incrementos com o novo Código, foram analisados apenas muito brevemente, 

uma vez que o ponto de partida deste trabalho foram os negócios atípicos, por se entender que 

estes evidenciam mais claramente a incidência do princípio da cooperação, por conta da maior 

amplitude que conferem à autonomia da vontade das partes no processo. 
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Em contrapartida, os negócios processuais atípicos foram objeto de estudo deveras 

detalhado, o que reflete a ampla gama de possibilidades que se pode extrair da cláusula geral 

de negociação processual prevista no art. 190. Diante da necessidade de se delimitar o escopo 

deste trabalho, optou-se por analisar mais detalhadamente a figura dos acordos de 

procedimento, a partir do enfoque da teoria da flexibilização procedimental. 

A flexibilização procedimental, nos moldes apresentados por Gajardoni, opõe-se às 

concepções tradicionais de formalismo processual e rigidez procedimental, na medida em que 

preceitua que a preservação da segurança jurídica não está necessariamente vinculada à rigidez 

do procedimento, mas, em última análise, à participação das partes em efetivo exercício do 

contraditório. 

Não obstante, para que se possa garantir alguma previsibilidade ao sistema processual, 

a flexibilização do procedimento pode ocorrer desde que sejam observados alguns requisitos 

indispensáveis à sua concretização, quais sejam, a finalidade, o contraditório útil e a motivação. 

Deste modo, a flexibilização se harmoniza com o princípio do devido processo legal, 

apresentando-se como uma alternativa viável para proporcionar uma tutela mais efetiva do 

direito material. 

Sobre os aspectos pragmáticos dos acordos de procedimento, este trabalho se propôs 

a debater questões como a definição do termo “especificidades da causa”, estipulação de 

sanções para a hipótese de descumprimento do acordo, entre outras, e ainda ilustrar possíveis 

espécies de negócios atípicos, tratando-se, por óbvio, de rol meramente exemplificativo. 

Em sequência, foram examinados os limites impostos pelo ordenamento aos negócios 

processuais atípicos, notadamente os requisitos de que o processo verse sobre direitos que 

admitam autocomposição e que as partes sejam plenamente capazes, destacando-se a noção de 

vulnerabilidade prevista no parágrafo único do art. 190. Para finalizar o estudo dos negócios 

processuais atípicos, foram investigadas as formas de controle do juiz sobre tais acordos e 

convenções, diferenciando-se as hipóteses de nulidade e anulabilidade. 

Assim, constatou-se que a possibilidade de variação de procedimento, nos moldes do 

art. 190, representa notável mudança de paradigma no processo civil brasileiro, vez que 

proporcionou à autonomia da vontade das partes grau de relevância até então nunca antes visto. 

Após tais considerações, objetivou-se realizar um sucinto estudo de alguns dos 

princípios mais pertinentes ao tema no âmbito do direito processual civil, com vistas a 

estabelecer uma ligação entre os negócios atípicos e a cooperação processual.  Assim, foram 

delineados os principais aspectos relacionados aos princípios do devido processo legal, do 

contraditório, da adequação, do respeito ao autorregramento da vontade e da boa-fé processual. 
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Enfim, superadas todas essas questões, adentrando no tema do princípio da cooperação 

processual, foi possível perceber que, embora a cooperação já fosse defendida por parte da 

doutrina, como consectário do princípio do contraditório e da boa-fé objetiva, a sua positivação 

no art. 6º do CPC/15 foi notória no sentido de estipular uma cláusula geral de cooperação, da 

qual se pode extrair a regulamentação de situações jurídicas atípicas, possibilitando, por conta 

dessa indeterminação, a ampliação do alcance da norma. 

Para se compreender a origem da ideia de cooperação na esfera processual, foi 

necessário um breve giro pela evolução histórica dos modelos processuais, desde a concepção 

adversarial do processo, seguida pelo publicismo processual, para se alcançar o modelo que 

prevalece atualmente, que é o do processo cooperativo, caracterizado pela valorização do 

diálogo entre os sujeitos processuais, o que se alinha com os fundamentos do Estado 

Democrático de Direito. Ainda, buscou-se analisar de forma objetiva as principais premissas 

que se pode extrair do princípio da cooperação, bem como os deveres que lhe são inerentes, 

notadamente os deveres de esclarecimento, lealdade e proteção. 

A partir disso, foi possível concluir que a possibilidade de negociação processual, na 

medida em que fortalece o diálogo entre os sujeitos do processo, coaduna-se com os 

pressupostos da cooperação processual, pois possui potencial para garantir maior segurança 

jurídica e ainda diminuir a excessiva litigiosidade entre as partes, proporcionando, assim, uma 

tutela jurisdicional mais justa e efetiva. 

No que tange à relação entre a cooperação e os negócios processuais atípicos, objeto 

precípuo deste trabalho, constatou-se que, embora haja entendimentos no sentido de que tais 

negócios estão intrinsecamente ligados às premissas que baseiam o processo cooperativo, o 

tema até o momento ainda foi pouco debatido pela doutrina pátria, até mesmo porque a 

positivação da cláusula geral de negociação processual é bastante recente. Porém, é preciso 

denotar que esta limitação trouxe algumas dificuldades para a realização desta pesquisa 

doutrinária acerca daquele objeto em específico. 

Não obstante, considerando a crescente importância que vem sendo atribuída ao 

modelo de processo cooperativo, como um novo paradigma orientador do processo civil 

brasileiro, tudo leva a crer que em breve a atenção da comunidade científica se voltará para este 

profícuo debate, o qual certamente enriquecerá ainda mais os fundamentos do direito processual 

civil e fornecerá elementos passíveis de embasar a utilização dos novos mecanismos trazidos 

pelo CPC/15, especialmente os  negócios processuais atípicos, de forma recorrente na prática 

forense. 
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