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RESUMO 

 

O objetivo desta monografia é descrever e analisar o instituto dos negócios jurídicos 

processuais, especialmente aquele previsto no ordenamento jurídico, no art. 190 do CPC/15. Os 

negócios jurídicos processuais, que foram idealizados pelo referido Diploma, sem 

correspondência direta no CPC anterior, estão previstos de forma difusa no código, e decorrem 

das diretrizes modernas do processo civil. Assim, neste trabalho, pretendo enfrentar, 

especificamente, o art. 190 do CPC/15, que autoriza, quando o processo versa sobre direitos 

que admitam autocomposição, que as partes, plenamente capazes, estipulem “mudanças no 

procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa” e convencionem “sobre os seus ônus, 

poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo”. Inicialmente, a 

construção do pensamento se dá a partir da narrativa da cronologia dos modelos adotados pelo 

processo civil brasileiro, chegando-se ao atual modelo teórico de um processo supostamente 

cooperativo, no qual é ampliada a participação das partes no processo, o que demanda uma 

nova postura cultural e jurídica dos operadores do direito. Após, a temática é analisada através 

de uma digressão dogmática à teoria dos fatos jurídicos e fatos jurídicos processuais, 

englobando-se as opiniões contrárias e favoráveis aos negócios jurídicos processuais. 

Estabelecido o conceito, é observado que o instituto dos negócios processuais possui como 

princípio norteador o respeito ao autorregramento da vontade, bem como aos princípios da 

cooperação, da adequação e da eficiência. Por conseguinte, é feita uma análise das noções 

basilares do instituto, como os requisitos de validade e as suas classificações. Por fim, narra-se 

os resultados da pesquisa empírica exploratória que realizei, com o objetivo de entender como 

os negócios jurídicos processuais, especialmente aquele previsto no art. 190 do CPC/15, 

estariam sendo concretizados. Os dados de campo foram coletados a partir de entrevistas 

realizadas com serventuários e responsáveis por expedientes das varas cíveis do fórum da 

Comarca da Capital do TJRJ, assim como magistrados e membros do Ministério Público. 

Também coletei e analisei a jurisprudência do TJRJ, e ainda participei de um congresso que 

discutiu o tema, intitulado “Dois anos de vigência do CPC/15: Homenagem ao Prof. José Carlos 

Barbosa Moreira”, ocorrido nos dias 24 e 25 de maio de 2018 na FIRJAN/RJ.   

 

Palavras-chave: Negócios jurídicos processuais; modelo processual cooperativo; 

autorregramento da vontade; pesquisa empírica e jurisprudencial. 

 

 



ABSTRACT 

 

The purpose of this work is to describe and analyze the legal precept of procedural contracts 

(negócios jurídicos processuais), specially the one set forth in Brazilian legal order by Article 

190 of the 2015 Brazilian Civil Procedure Code (“CPC”). Procedural contracts, conceived by 

said statute – without direct correspondence in previous Codes – are set out throughout the 

current Code and derive from modern guidelines of civil procedure. In this work, I intend to 

address specifically article 190 of CPC, which authorizes, in some specific cases, fully capable 

parties to stipulate “changes in the procedure to fit the specificities of the case” and agree “on 

the parties’ procedural burdens, powers, prerogatives and duties before and during 

proceedings”. The development of the theme begins with a chronologic narrative of the models 

adopted by Brazilian civil procedure until the resulting new theoretical model of a supposedly 

cooperative process, in which the participation of the parties is amplified, demanding a new 

cultural and legal approach from law operators. Afterwards, the thought continues through a 

digression to the theory of legal facts and legal procedural facts, encompassing contrary and 

favorable views of procedural contracts. After establishing the concept of the proposed theme, 

it is noted that the precept of procedural contracts has as guiding principles the respect for self-

will, the cooperation, the adequacy and the efficiency. Thereafter, a detailed analysis of its 

essential concepts, such as its categories and validity requirements, is made. Finally, the results 

of an empirical research I carried out on the subject are summarized, in order to verify the real 

usage of procedural contracts in forensic routine. The field data were collected from interviews 

with civil servants of the civil courts of the City of Rio de Janeiro, as well as judges and 

members of the Public Prosecution. I also collected and analyzed the jurisprudence of the courts 

of the State of Rio de Janeiro, in addition to participating in a congress that addressed the theme, 

entitled “Two years of CPC/15: a tribute to Prof. José Carlos Barbosa Moreira”, held on May 

24 and 25, 2018, at FIRJAN. 

 

Keywords: procedural contracts; cooperative procedural model; self-will; empirical and 

jurisprudence research. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Código de Processo Civil de 2015, que entrou em vigor em 18 de março de 2016, 

passou por um longo e rigoroso processo de elaboração e aprovação, tendo sido objeto de 

inúmeras audiências públicas, a fim de acolher as sugestões oriundas do meio jurídico. 

Com isso, resultou-se um Código em que ganha força (ao menos no discurso), o 

exercício da autonomia da vontade das partes, com a valorização da conciliação e a instituição 

de um modelo cooperativo de processo.  

Já em seus primeiros artigos, o CPC/15 elenca os princípios norteadores do processo 

civil, tais como a valorização dos princípios constitucionais, a duração razoável do processo, o 

incentivo à conciliação, dentre vários outros. 

A fim de possibilitar a implementação de tais princípios, inúmeras foram as inovações 

trazidas pelo referido Diploma.  

Neste trabalho, porém, limito o estudo ao instituto do negócio jurídico processual à luz 

CPC/15, especialmente aquele previsto em seu art. 190, que inaugurou o conceito de 

participação mais efetiva das partes com maior permissividade daqueles sujeitos envolvidos nas 

lides. 

O art. 190 do CPC/15 autoriza, quando o processo versa sobre direitos que admitam 

autocomposição, que as partes, plenamente capazes, estipulem “mudanças no procedimento 

para ajustá-lo às especificidades da causa” e convencionem “sobre os seus ônus, poderes, 

faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo”. 

Emergiu-se, assim, ao menos no comando da Lei, a possibilidade de autorregramento 

da vontade das partes e, com ela, questionamentos materiais e processuais. Referidos 

questionamentos, entretanto, não são novidade no direito processual civil brasileiro, embora 

tenham ganhado maior atenção com a vigência do CPC/15. 

A grande indagação, porém, trata-se da concreta aplicabilidade do negócio processual 

aos litígios, principalmente junto ao Poder Judiciário. Ou seja, meu estranhamento inicial, que 

ensejou a curiosidade para desenvolver esta pesquisa, decorreu de certa descrença pessoal de 

que essa proposta legislativa tão inovadora dos negócios jurídicos processuais pudesse ser 

concretizada na realidade dos Tribunais. Especialmente, porque estagio em um escritório de 

contencioso, em que essa mesma descrença, de algum modo, foi compartilhada. 

Isto porque, considerando a realidade cultural e jurídica brasileira, com o crescente 

acúmulo de processos, a aplicação da novidade dependerá de uma alteração na gestão dos 

mesmos, primeiramente, nos cartórios. Além disso, caberá também aos operadores do direito a 
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efetivação do instituto dos negócios jurídicos processuais, principalmente nos casos em que 

houver um litígio instaurado e a possibilidade de consenso entre as partes já estiver prejudicada. 

E, por fim, porém não menos importante, deverá ser analisado se esta abertura de 

autorregramento não irá de encontro com alguns princípios constitucionais processuais, sendo 

certo que o maior trabalho para doutrina e jurisprudência será desvelar os limites daquilo que 

será possível e daquilo que será defeso em matéria de convenção processual. 

Assim, a estrutura da pesquisa ora apresentada, além desta justificativa introdutória, está 

dividida em quatro partes. 

Na primeira, faz-se uma análise da cronologia do direito processual civil, perpassando-

se os diversos modelos adotados pela sistemática processual, para que, desta forma, seja 

possível compreender a forma como a cultura jurídica foi moldada, bem como é compreendida 

nos dias atuais. 

Após, para a boa compreensão da temática, na segunda parte estuda-se, de forma 

dogmática, a teoria geral dos fatos jurídicos e fatos jurídicos processuais, englobando-se as 

opiniões contrárias e a favores aos negócios jurídicos processuais. Todavia, em razão da 

expressa autorização do CPC/15, tem-se que a existência do negócio processual passou a ser 

incontroversa. 

Com isso, na terceira parte da presente monografia passa-se a analisar a estrutura 

ontológica dos negócios jurídicos processuais, embarcando os princípios processuais que lhe 

são inerentes, bem como observando alguns requisitos necessários para a sua validade, como a 

capacidade do sujeito para celebrar o negócio, o objeto da convenção e que seja adotada a forma 

prescrita em lei ou que não seja proibida. Sob este enfoque, são estudadas, ainda, as 

classificações dos negócios jurídicos processuais, tanto quanto a tipicidade, forma, momento 

de formação e sujeitos. 

Por fim, na quarta e última parte, descreve-se os resultados da pesquisa empírica 

exploratória realizada no âmbito do TJRJ, a fim de aferir se está havendo, ou não, a efetiva 

aplicabilidade dos negócios jurídicos processuais no cotidiano forense, ante a enraizada visão 

publicista, calcada na figura do juiz como protagonista do processo, bem como na lógica do 

contraditório, e após, faço uma análise jurisprudencial do tema, no mesmo Tribunal, a fim de 

demonstrar se (e como) o instituto vem sendo tratado nos processos judiciais. 
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CAPÍTULO 1 - A MUDANÇA PARADGIMÁTICA DO CPC/15: PROCESSO 

JURISDICIONAL DEMOCRÁTICO 

 

A sociedade está em constante progressão, sempre se moldando a novas estruturas e 

organizações. De igual forma, o direito processual, como qualquer outro ramo do Direito, 

carece acompanhar a sociedade, modernizando-se e evoluindo em atenção às necessidades 

contemporâneas da coletividade. 

Neste contexto, após quase seis anos de tramitação, restou sancionada a Lei nº 13.105, 

que instituiu o CPC/15, sendo este o primeiro código de processo civil construído e promulgado 

sob a égide de um regime democrático, ao passo que os dois anteriores foram concebidos em 

períodos autoritários e ditatoriais. 

Assim, consoante Elias Marques Medeiras Neto e André Medeiros Toledo1, o CPC/15 

nitidamente procurou alinhar suas normas aos postulados e princípios constitucionais, 

“revelando uma sintonia íntima entre os preceitos do diploma processual e o modelo 

constitucional do processo”.  

É nesse sentido que referidos doutrinadores sustentam a “constitucionalização do direito 

processual civil”, fenômeno nominado por alguns juristas como “neoprocessualismo”, cujas 

premissas derivariam do neoconstitucionalismo. Tal modelo normativo, nas lições de Luís 

Roberto Barroso, citado por Walber de Moura2, tem como pressuposto básico, além de outras 

características, a centralidade e a busca pela concretização efetiva dos direitos fundamentais. 

Neste sentido, segundo Tereza Arruda Alvim, no CPC/15 “adota-se como fio condutor, 

especialmente da atividade judicante, a positivação de um catálogo de direitos fundamentais, 

pela onipresença, na Constituição, de princípios e regras”3. 

Foi imbuído desse espírito de valorização normativa da CRFB/88 que o CPC/15 dedicou 

seu primeiro capítulo a apresentar os princípios constitucionais de natureza processual, através 

de seus arts. 1º ao 12, sendo esta uma inovação trazida pelo regramento vigente. 

Não se nega, entretanto, que tais princípios já vinham sendo analisados. A novidade, na 

verdade, é que agora se encontram expressamente positivados em um diploma processual. E 

sob esta ótica, tem-se que tais contornos do modelo constitucional do processo têm por fim a 

                                                           
1 MEDEIRAS NETO, Elias Marques; TOLEDO, André Medeiros. A dignidade da pessoa humana e o novo Código 

de Processo Civil, p. 360. Disponível em: <https://www.metodista.br/revistas/revistas-

unimep/index.php/cd/article/view/3349>. Acessado em: 31 de maio de 2018. 
2 AGRA, Walber de Moura. Curso de Direito Constitucional. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 45. 
3 ALVIM, Tereza Arruda. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e 

Procedimentos. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 280. 
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formação e o desenvolvimento de um processo justo, que se revela através de uma tutela 

jurisdicional adequada, efetiva e tempestiva4. 

Neste contexto discursivo e legislativo, verifica-se que as diversas modificações e 

inovações instituídas no CPC/15, enquanto inserido em um Estado Democrático de Direito, se 

deram em prol da efetividade do processo como instrumento concretizador de direitos, razão 

pela qual é possível afirmar que o mesmo propõe, principalmente, solucionar lacunas 

processuais patentes, com especial enfoque à falta de celeridade processual, para que, desta 

forma, seja inaugurada uma era de maior clareza, rapidez, qualidade e efetividade na vida 

contenciosa do Poder Judiciário. 

Assim, lastreado em tal cenário, o CPC/15, permeado em toda a sua extensão, objetiva 

reduzir o paradigma exacerbadamente estatal e o excessivo protagonismo judicial, de forma a 

permitir às partes maiores poderes na condução das demandas judiciais, objetivando um 

provimento jurisdicional baseado na democracia e no diálogo. 

Afinal, segundo Leonardo Carneiro da Cunha5, “a efetiva participação dos sujeitos 

processuais é medida que consagra o princípio democrático inspirador da Constituição de 1988, 

cujos fundamentos são vetores hermenêuticos para aplicação das normas jurídicas”. 

Ao tratar sobre a processualização das atividades de direito público no Estado 

Democrático de Direito, Canotilho6 afirma que, 

 

(...) a colaboração activa dos cidadãos em alguns procedimentos (ex: das associações 

sindicais na elaboração da legislação do trabalho), é um factor de democratização, não 

só porque assegura um pedaço de participação dos cidadãos nas tarefas 

constitucionais, mas também porque, através da adesão e do consenso dos 

interessados, se evitam formas autoritárias de poder. 

 

Dessa forma, surge no discurso do novo ordenamento processual brasileiro a cláusula 

geral de negociação processual, prevista no art. 190 do CPC/15, que possibilita as partes 

realizarem os denominados negócios jurídicos processuais, tema desta monografia.  

No entanto, antes de se adentrar no estudo próprio do novo diploma processual e seus 

institutos jurídicos, notadamente o supracitado, faz-se primordial analisar o contexto histórico 

envolto em sua criação, para que seja possível uma melhor compreensão de seu propósito. 

                                                           
4 MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. O projeto do CPC: críticas e propostas. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2010, p. 15. 
5 CUNHA, Leonardo Carneiro da. Negócios Jurídicos Processuais no Processo Civil Brasileiro. In CABRAL, 

Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios processuais. 3ª ed. Salvador: Juspodivm, 

2017, p. 58. 
6 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. Coimbra: Almedina, 2016, 

p. 935. 
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Assim, pretende-se, através deste primeiro capítulo, analisar a cronologia do direito 

processual civil, para que, a partir de tal estudo, seja possível compreender a forma como a 

cultura jurídica é compreendida nos dias atuais e, ainda, como tal cenário se apresenta como 

um impasse ao desejo do legislador de instituir um código fundado num processo democrático. 

 

1.1 CRONOLOGIA DO DIREITO PROCESSUAL CIVIL: DA FASE PRIVATISTA AO 

MODELO COOPERATIVISTA  

 

 O processo civil, no decorrer de sua história, passou por diferentes perspectivas 

metodológicas, sempre atreladas ao momento histórico, social e cultural do povo e do 

respectivo ordenamento jurídico-constitucional. 

Neste sentido, consoante lição de Bruno Garcia Redondo7, o direito processual é 

considerado um recente ramo autônomo do Direito, ao passo que é comum apontar o ano de 

1868 como a data de seu “nascimento”. 

Isto porque, em síntese, durante grande parte da história – especificamente durante a 

fase praxista ou sincretista –, não houve distinção entre o direito material e o direito processual, 

sendo este, à época, identificado apenas como “mero desdobramento necessário e usual do 

próprio direito substancial”8.  

Ou seja, o direito processual não existia como ciência, mas era visto como algo 

decorrente do direito material, sendo, portanto, uma mera sequência de atos praticados a fim de 

se alcançar a correta aplicação deste último. É o que dispõe Cândido Dinamarco9: 

 

Até meados do século passado, o processo era considerado simples meio de exercício 

dos direitos (daí, direito adjetivo, expressão incompatível com a hoje reconhecida 

independência do Direito Processual). A ação era entendida como sendo o próprio 

direito subjetivo material que, uma vez lesado, adquiria forças para obter em juízo a 

reparação da lesão sofrida. Não se tinha consciência da autonomia da relação jurídica 

processual em face da relação jurídica de natureza substancial eventualmente ligando 

os sujeitos do processo (...). 

 

                                                           
7 REDONDO, Bruno Garcia. Negócios processuais: necessidade de rompimento radical com o sistema do 

CPC/1973 para a adequada compreensão da inovação do CPC/2015. In CABRAL, Antonio do Passo; 

NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios processuais. 3ª ed. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 391. 
8 BUENO, Cassio Scarpinella. Bases para um Pensamento Contemporâneo para o Direito Processual Civil, p. 02. 

Disponível em: <http://www.scarpinellabueno.com/cat-para-ler/44-6-bases-para-um-pensamento-

contemporaneo-do-direito-processual-civil.html>. Acessado em: 31 de maio de 2018. 
9 CINTRA, Antonio Carlos de Araujo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria 

Geral do Processo. 27ª ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 48. 
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Sob esta ótica, havia-se uma feição contratual do processo, ensejando uma perspectiva 

privatista, ao passo que a jurisdição era entendida como um sistema posto à tutela dos direitos 

subjetivos particulares, sendo essa a sua finalidade essencial. 

Com isso, conforme destaca Diogo Assumpção Rezende de Almeida10, embora a 

jurisdição fosse uma função pública a serviço dos cidadãos, a partir do momento em que se 

instaurava a demanda, eram os litigantes que possuíam o domínio sobre o objeto, a prova e o 

tempo do processo, sendo vedado ao Estado-juiz intervir além de seu papel de julgador do 

conflito. 

Ocorre que, em virtude de tal cenário, evidenciaram-se desvantagens negociais causadas 

pela abstenção do Estado no modelo privatista do processo. Dessa forma, esta fase prevaleceu 

até meados do século XIX, momento no qual se iniciou uma corrente, influenciada pelo modelo 

processual alemão, na qual prevalecia o interesse público frente à completa autonomia das 

partes11. 

Assim, conforme Bruno Garcia Redondo12, desenvolveu-se um movimento de 

publicização, de modo que, a partir da obra de Oskar Bulow, publicada em 1868, houve o 

reconhecimento da autonomia científica do direito processual civil como ramo do Direito 

Público, procedendo-se à sua diferenciação do ordenamento jurídico (material e processual). 

Com isso, segundo Cândido Dinamarco13, permitiu-se uma distinção da natureza jurídica do 

processo e do que ele continha: 

 

Von Bullow, na verdade, não criou a idéia de relação jurídica processual e sua 

configuração tríplice: ele apenas a racionalizou e desenvolveu, propondo 

desdobramentos. Antes dele, já dissera Búlgaro que judicium est actus trium 

personarum, judicis, actoris, rei; as Ordenações do Reino diziam que ‘três pessoas 

são por Direito necessárias em qualquer juízo, o juiz que julgue, o autor que demande 

e o réu que defenda (L. III, XXX pr.); na obra de Bethmann-Hollweg, que o próprio 

Bullow refere na sua, igualmente havia a alusão à relação jurídica processual. A 

inovação racionalizadora teve por mérito principal o destaque da relação jurídica 

processual e da relação de direito provado como duas realidades distintas. 

 

                                                           
10 ALMEIDA, Diogo Assumpção Rezende de. As convenções processuais na experiência francesa e no novo CPC. 

In CABRAL, Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios processuais. 3ª ed. Salvador: 

Juspodivm, 2017, p. 370. 
11 CINTRA, Antonio Carlos de Araujo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria 

Geral do Processo. 27ª ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 48. 
12 REDONDO, Bruno Garcia. Negócios processuais: necessidade de rompimento radical com o sistema do 

CPC/1973 para a adequada compreensão da inovação do CPC/2015. In CABRAL, Antonio do Passo; 

NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios processuais. 3ª ed. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 392. 
13 DINAMARCO, Cândido. A instrumentalidade do processo. 15ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2013, p. 

20/21. 
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Tal período restou denominado como fase autonomista ou conceitualista do processo, 

na qual os estudiosos do direito tentaram desvincular o direito processual civil da relação de 

direito material e, então, alguns institutos começaram a serem delineados: processo, ação, 

pressupostos processuais, entre outros. 

No entanto, esta nova postura acabou por isolar o direito processual civil do direito 

material e da própria realidade. Gradualmente, quanto mais elaboradas ficavam as teorias 

processuais, mais o processo se divorciava dos valores sociais e de suas finalidades essenciais. 

Dessa forma, surge a necessidade de ver o direito processual como algo integrado ao 

direito material propriamente dito. Nasce, assim, a fase instrumentalista, ainda vinculada ao 

movimento do publicismo. 

A partir deste novo período, o processo é visto como o meio de atuação do Estado-juiz 

para garantir a ordem jurídica, extraindo-se a ideia de que a atuação daquele é essencial para 

compreensão do direito processual. Assim, o autor de uma demanda judicial apenas agiria 

ativamente para provocar o exercício da jurisdição, passando, a partir desse momento, todo o 

poder de impulsionar o processo para o Estado, na figura do juiz. Nas palavras de Leonardo 

Carneiro da Cunha14, 

 

Passou-se, enfim, de um modelo liberal, em que o juiz continha uma postura passiva, 

para um modelo mais social, conferindo ao juiz a posição de protagonista do processo, 

com uma postura solipsista, caracterizada pela atividade solitária de subsunção dos 

fatos aos textos normativos. 

 

Sob este enfoque, segundo Bruno Garcia Redondo15, há o estabelecimento de um 

modelo de processo que veio a ser denominado de inquisitivo (inquisitorial ou não adversarial), 

no qual o magistrado seria quem ordenaria a condução, o desenvolvimento e a instrução do 

processo: 

 

De acordo com o modelo inquisitivo mais rigoroso, o órgão jurisdicional assume a 

função de protagonista principal da relação processual. Rompida a inércia da 

jurisdição pela provocação da parte, o processo passa a se desenvolver por impulso 

oficial. O magistrado é quem realiza a maior parte da atividade processual, 

especialmente no que tange à condução, ao desenvolvimento e à instrução do 

processo. Permite-se ao juiz a produção de prova de ofício, bem como o indeferimento 

das provas que considerar desnecessárias ou irrelevantes para a solução da causa. Há 

                                                           
14 CUNHA, Leonardo Carneiro da. Negócios Jurídicos Processuais no Processo Civil Brasileiro. In CABRAL, 

Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios processuais. 3ª ed. Salvador: Juspodivm, 

2017, p. 48. 
15 REDONDO, Bruno Garcia. Negócios processuais: necessidade de rompimento radical com o sistema do 

CPC/1973 para a adequada compreensão da inovação do CPC/2015. In CABRAL, Antonio do Passo; 

NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios processuais. 3ª ed. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 392. 
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preponderância dos atos escritos sobre os orais. Nesse modelo, costuma predominar 

o princípio inquisitivo. 

 

No mesmo sentido, é a lição de Humberto Theodoro Júnior16: 

 

Caracteriza-se o princípio inquisitivo, quando elevado ao extremo, pela liberdade da 

iniciativa conferida ao juiz, tanto na instauração da relação processual como no seu 

desenvolvimento. Por todos os meios a seu alcance, o julgador procura descobrir a 

verdade real, independentemente de iniciativa ou da colaboração das partes. 

 

Ou seja, diante do modelo inquisitivo, o protagonismo do processo encontra-se na figura 

do juiz, sob a justificativa de assegurar a igualdade no processo, motivo pelo qual, segundo 

Bruno Garcia Redondo17, “nas últimas décadas, difundiu-se a ideia de que o magistrado não 

teria, a rigor, ‘poderes’, mas deveres-poderes, já que a condução do processo lhe traz 

responsabilidade”. 

Dito modelo, ainda de acordo com o doutrinador supracitado, foi adotado tanto pelo 

CPC/39 quanto pelo CPC/73, “tendo em vista a consagração do impulso oficial, da amplitude 

dos poderes instrutórios do juiz, dos poderes decisórios sobre matérias cognoscíveis ex officio 

e do sistema do (livre) convencimento motivado (...)”. 

No mesmo sentido, é a lição de Leonardo Carneiro da Cunha18: 

 

A legislação processual brasileira, embora seja permeada de estrutura liberal, sofreu 

a influência europeia de instituição do publicismo e da ruptura da visão liberal do 

processo, reforçando o protagonismo do juiz, seus poderes instrutórios e a estabilidade 

como marca da atividade jurisidicional. 

 

No entanto, o modelo inquisitorial implicou discussões acerca da qualidade e 

efetividade da prestação jurisdicional, bem como sobre a legitimidade no exercício da jurisdição 

e as limitações de atuação das partes no processo. Segundo ainda o autor supracitado19, o 

excesso de publicismo no processo e o grande protagonismo do juiz fizeram com que 

                                                           
16 THEODORO JÚNIOR, Humberto. As normas fundamentais do processo civil. In: THEODORO JÚNIOR, 

Humberto; OLIVEIRA, Fernanda Alvim Ribeiro de; REZENDE, Ester Gomes Norato. Primeiras lições sobre o 

novo direito processual civil: de acordo com o Novo Código de Processo Civil, Lei 13.105 de 16 de março de 

2015. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p 07. 
17 REDONDO, Bruno Garcia. Negócios processuais: necessidade de rompimento radical com o sistema do 

CPC/1973 para a adequada compreensão da inovação do CPC/2015. In CABRAL, Antonio do Passo; 

NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios processuais. 3ª ed. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 393. 
18 CUNHA, Leonardo Carneiro da. Negócios Jurídicos Processuais no Processo Civil Brasileiro. In CABRAL, 

Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios processuais. 3ª ed. Salvador: Juspodivm, 

2017, p. 48. 
19 CUNHA, Leonardo Carneiro da. Negócios Jurídicos Processuais no Processo Civil Brasileiro. In CABRAL, 

Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios processuais. 3ª ed. Salvador: Juspodivm, 

2017, p. 58. 
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aumentasse o número de partidários do garantismo processual, cujas ideias voltam-se à 

diminuição dos poderes do magistrado, a fim de se ter mais imparcialidade. 

Foram questionamentos como esses que deram ensejo à chamada crise do Poder 

Judiciário, assim intitulada em razão de vários elementos que permeiam o seu atual 

desempenho, tais como o excesso de intervenção/judicialização, a morosidade na solução de 

litígios, a falta de acesso à Justiça, o alto custo operacional da atividade jurisdicional, a não 

colaboração das partes, entre outros. 

Por consequência, é desenvolvida, especialmente no atual CPC, a ideia do modelo 

cooperativo de processo, que, de acordo com Leonardo Carneiro da Cunha, funciona como um 

modelo intermediário entre o publicista e o garantista, ao passo que se diminui o protagonismo 

do juiz, mas também se restringe sua passividade, evitando o resgate da ideia liberal do 

processo. Dessa forma, “o modelo cooperativo baseia-se na ideia de que o Estado deve propiciar 

condições para a organização de uma sociedade livre, justa e solidária, com vistas a atender à 

dignidade humana (...)”20. 

Assim, ainda de acordo com o doutrinador supracitado, o principal elemento do modelo 

em comento é a busca por um ambiente de trabalho realizado em conjunto entre os litigantes e 

o juiz, impondo-se a este os deveres de diálogo com aqueles, cabendo-lhe esclarecer, prevenir, 

auxiliar e consultar todos eles: 

 

O processo, diante disso, deve ser entendido como uma “comunidade de 

comunicação”, desenvolvendo-se por um diálogo pelo qual se permite uma discussão 

a respeito de todos os aspectos de fato e de direito considerados relevantes para a 

decisão da causa. Ao longo de todo o procedimento, deve haver um debate, voltando-

se também para o juiz e para todos os agentes estatais no processo. Há, na verdade, a 

cooperação das partes com o tribunal, bem como a cooperação do tribunal com as 

partes. 

 

Dessa forma, o modelo cooperativo se concentra no resultado que a demanda pode 

oferecer com a desburocratização das formas, a ampliação do diálogo e a efetiva participação 

dos sujeitos processuais. Por tais razões, Fredie Didier Jr.21 afirma que o cooperativismo é “o 

                                                           
20 CUNHA, Leonardo Carneiro da. Negócios Jurídicos Processuais no Processo Civil Brasileiro. In CABRAL, 

Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios processuais. 3ª ed. Salvador: Juspodivm, 

2017, p. 59. 
21 DIDIER JR., Fredie. Os três modelos de direito processual: inquisitivo, dispositivo e cooperativo. P. 213. 

Disponível em: 

<https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/364050/mod_resource/content/0/FREDIE%20DIDIER%20-

%20Os%20tr%C3%AAs%20modelos%20de%20processo%20-

%20dispositivo,%20inquisitivo%20e%20cooperativo.pdf>. Acessado em: 23/05/2018. 
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modelo de direito processual civil adequado à cláusula do devido processo legal e ao regime 

democrático”. 

Discorrendo sobre o tema, Robson Renault Godinho22 dispõe ainda que a ampliação do 

diálogo processual supracitado decorre também dos princípios do contraditório e da boa-fé 

processual. E, ainda segundo este doutrinador, através do diálogo é possível alcançar o 

equilíbrio de atuação no processo, que não será predominantemente estatal, nem permitirá o 

controle completo do processo pelas partes. 

No mesmo sentido, Dierle José Coelho Nunes23, que discorre sobre o modelo 

comparticipativo de processo como técnica de construção de um processo civil democrático em 

conformidade com a constituição, afirma que “a comunidade de trabalho deve ser revista em 

perspectiva policêntrica e coparticipativa, afastando qualquer protagonismo e se estruturando a 

partir do modelo constitucional de processo”. 

Sob este enfoque, e tendo em vista o fortalecimento da imagem do Estado Democrático 

de Direito, que exige participação dos sujeitos que estão submetidos a decisões a serem tomadas 

sobre situações que lhe digam respeito24, o CPC/15 adotou o modelo cooperativo, com 

valorização da vontade das partes e equilíbrio nas funções dos sujeitos processuais. Diga-se, ao 

menos do ponto de vista legislativo, em seu conteúdo prescritivo/normativo, esta é a ideia de 

processo que o atual legislador apresenta. 

Consoante lições de Bruno Garcia Redondo25,  

 

O objetivo do processo é a tutela do direito material, cujo titular são as partes. Por 

essa razão, deve-se reconhecer que os titulares de determinadas situações processuais 

são as próprias partes, e não o juiz ou o Estado. E, sendo as partes titulares, deve ser 

garantida, às mesmas, liberdade maior no sentido da disposição sobre determinadas 

situações processuais. 

 

Com efeito, nos termos do art. 6º, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre 

si, cabendo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório, consoante art. 7º, de modo a não proferir 

decisão contra uma parte sem que esta seja previamente ouvida, de acordo com o art. 9º, todos 

do CPC/15. 

                                                           
22 GODINHO, Robson Renault. Negócios Processuais sobre o Ônus da Prova no Novo Código de Processo Civil. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 83. 
23 NUNES, Dierle José Coelho. Processo Jurisdicional Democrático. Curitiba: Juruá, 2008, p. 215. 
24 CUNHA, Leonardo Carneiro da. Negócios Jurídicos Processuais no Processo Civil Brasileiro. In CABRAL, 

Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios processuais. 3ª ed. Salvador: Juspodivm, 

2017, p. 57. 
25 REDONDO, Bruno Garcia. Negócios processuais: necessidade de rompimento radical com o sistema do 

CPC/1973 para a adequada compreensão da inovação do CPC/2015. In CABRAL, Antonio do Passo; 

NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios processuais. 3ª ed. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 397. 
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Sobre o tema, dispõe Murilo Teixeira Avelino26 que 

 

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, expectador 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 um diálogo democrático, 

ético e participativo na prestação da jurisdição. 

 

Nessa linha, tem-se que a atuação deve ser conjunta, e cada sujeito processual (juiz, 

partes, procuradores, Ministério Público, Defensoria Pública, peritos, entre outros) deve agir 

com boa-fé, lealdade, honestidade e integridade, concorrendo à sua maneira para a formação 

do provimento jurisdicional, fomentando o modelo cooperativo.  

Como exemplo prático, é possível citar a cláusula geral de negociação processual e a 

fixação de calendário procedimental, codificados nos arts. 190 e 191 do CPC/15, que são 

objetos dos negócios jurídicos processuais fundados na flexibilização do procedimento e 

voltados à participação e colaboração das partes – tema que será melhor estudado em capítulo 

específico. 

 Sob este enfoque, o CPC/15 põe em prestígio, através do modelo cooperativo, a 

autonomia da vontade das partes, cujo sustentáculo é a liberdade, sendo este um dos principais 

direitos fundamentais previsto no art. 5º da CRFB/88.  

Assim, consoante Leonardo Carneiro da Cunha27, o CPC/15 traz consigo uma 

valorização do consenso e uma preocupação em criar no âmbito do Judiciário um espaço não 

apenas de julgamento, mas de resolução de conflitos, de modo que isso “propicia um 

redimensionamento e democratização do próprio papel do Poder Judiciário e do modelo de 

prestação jurisdicional pretendido”. 

Portanto, em razão da cronologia do direito processual civil, bem como da indispensável 

busca de sua adequação às necessidades sociais e culturais, houve mudanças drásticas de 

perspectivas metodológicas, chegando-se, atualmente, ao modelo cooperativo, que traduz os 

ideais de justiça e democracia. 

                                                           
26 AVELINO, Murilo Teixeira. Negócios processuais: necessidade de rompimento radical com o sistema do 

CPC/1973 para a adequada compreensão da inovação do CPC/2015. In CABRAL, Antonio do Passo; 

NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios processuais. 3ª ed. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 404. 
27 CUNHA, Leonardo Carneiro da. Negócios Jurídicos Processuais no Processo Civil Brasileiro. In CABRAL, 

Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios processuais. 3ª ed. Salvador: Juspodivm, 

2017, p. 61. 
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1.2 NECESSÁRIA MUDANÇA CULTURAL JURÍDICA COMO MEIO DE EFETIVAÇÃO 

DO MODELO COOPERATIVO ADOTADO PELO CPC/15 

 

Conforme anteriormente exposto, o sistema do CPC/15 é baseado em premissas 

normativas profundamente diferentes das que imperaram durante a égide do CPC/73, ante a 

ampliação dos poderes das partes para adequação do procedimento e preponderância de suas 

vontades sobre a do juiz. Trata-se de um discurso bastante idealizado, que pretende romper de 

forma demasiado brusca com a cultura jurídica vigente, de modo que, do meu ponto de vista, 

sua correspondência empírica parece de difícil adequação. 

Neste sentido, consoante Bruno Garcia Redondo28, ditas novidades que romperam com 

o sistema do CPC/73 ao se basearem em uma mudança de paradigma que deve gerar, 

obrigatoriamente, consequências e conclusões diversas daquelas com as quais o operador do 

direito estava acostumado até então. Com isso, segundo referido doutrinador, torna-se 

“absolutamente essencial que o intérprete altere, inteiramente, suas premissas, sob pena de 

esvaziar o potencial e o alcance dessa nova sistemática, o que resultaria em interpretação 

claramente contra legem”. 

Para tanto, inúmeras são as mudanças a serem implementadas. Porém, neste trabalho 

focarei na necessidade de transição de uma cultura da lógica do contraditório para a lógica do 

consenso, como meio de concretizar as inovações trazidas pelo novo diploma processual civil. 

Explica-se. 

Conforme lecionam Rafael Mario Iorio Filho e Fernanda Duarte29, “a lógica do 

contraditório é uma estrutura muito interessante e pode apresentar uma homonímia com o 

princípio processual do contraditório, mas com ele não se confunde”. 

Isto porque, o princípio do contraditório, previsto no art. 5º, LV da CRFB/88, em seu 

conceito mais simples, está ligado ao direito de defesa das partes e da isonomia nas 

oportunidades de manifestações processuais. É do contraditório que se estabelece a lide, e é 

através da discussão entre as partes durante o curso do processo que o juiz extrai elementos 

para proferir a decisão justa30.  

                                                           
28 REDONDO, Bruno Garcia. Negócios processuais: necessidade de rompimento radical com o sistema do 

CPC/1973 para a adequada compreensão da inovação do CPC/2015. In CABRAL, Antonio do Passo; 

NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios processuais. 3ª ed. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 397. 
29 DUARTE, Fernanda; IORIO FILHO, Rafael Mario. A lógica do contraditório: ainda somos medievais. In: 

CONPEDI/UFS; Gustavo Silveira Siqueira; Antonio Carlos Wolkmer; Zélia Luiza Pierdoná. (Org.). História do 

direito. Florianópolis: CONPEDI, 2015, p. 1/23. 
30 DIDIER JR., Fredie. Os três modelos de direito processual: inquisitivo, dispositivo e cooperativo. P. 210. 

Disponível em: 

<https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/364050/mod_resource/content/0/FREDIE%20DIDIER%20-
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Assim, segundo Fredie Didier Jr31.,  

 

O princípio do Contraditório pode ser decomposto em duas garantias: participação 

(audiência; comunicação; ciência) e possibilidade de influência na decisão. A garantia 

da participação é a dimensão formal do princípio do contraditório. Trata-se do poder 

de ser ouvido, de participar do processo, de ser comunicado, poder falar no processo... 

Há, porém, ainda, a dimensão substancial do princípio do contraditório. Trata-se do 

“poder de influência”. Não adianta permitir que a parte simplesmente participe do 

processo. Apenas isso não é suficiente para que se efetive o princípio do contraditório. 

É necessário que se permita que ela seja ouvida, é claro, mas em condições de poder 

influenciar a decisão do magistrado. 

 

No mesmo sentido, são as lições de Marcus Vinicius Rios Gonçalves32: 

 

Do contraditório resultam duas exigências: a de se dar ciência aos réus da existência 

do processo, e aos litigantes de tudo o que nele se passa; e a de permitir-lhes que se 

manifestem, que apresentem suas razões, que se oponham à pretensão do adversário. 

O juiz tem que ouvir aquilo que os participantes do processo têm a dizer, e, para tanto, 

é preciso dar-lhes oportunidade de se manifestar, e ciência do que se passa, pois que 

sem tal conhecimento, não terão condições adequadas para se manifestar. 

 

Conquanto, a lógica do contraditório, nas palavras de Rafael Mario Iorio Filho e 

Fernanda Duarte33, é uma categoria teórica estruturante do habitus do campo jurídico brasileiro, 

não sendo, assim, uma garantia ou princípio processual: 

 

Se o princípio do contraditório, tal como tratado pela doutrina e previsto em textos 

normativos, diz respeito a um “dever ser” no âmbito do processo, a lógica do 

contraditório é categoria do “ser”, pois viabiliza uma compreensão da realidade do 

mundo jurídico, descrevendo o seu funcionamento no plano discursivo. Desta forma, 

esta lógica é verificada na empiria e permite explicitar sentidos e práticas que também 

caracterizam a cultura jurídica brasileira. 

 

Neste ponto, segundo lições de Maria Stella de Amorim34,  

 

A característica essencial dessa lógica, a despeito de sua estrutura aberta, encontra-se 

na supressão da possibilidade de os participantes alcançarem concordância, sejam eles 

partes do conflito, operadores jurídicos ou doutrinadores, o que sugere ausência de 

consenso interno ao saber produzido no próprio campo e, no limite, falta de consenso 

externo, manifesto na distribuição desigual da justiça entre os jurisdicionados pelas 

                                                           
%20Os%20tr%C3%AAs%20modelos%20de%20processo%20-

%20dispositivo,%20inquisitivo%20e%20cooperativo.pdf>. Acessado em: 23/05/2018. 
31 DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Volume 1, 12ª ed. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 52. 
32 GONÇALVES, Marcus Vinícius Rios. Direito Processual Civil Esquematizado. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017, 

p. 62. 
33 DUARTE, Fernanda; IORIO FILHO, Rafael Mario. A lógica do contraditório: ainda somos medievais. In: 

CONPEDI/UFS; Gustavo Silveira Siqueira; Antonio Carlos Wolkmer; Zélia Luiza Pierdoná. (Org.). História do 

direito. Florianópolis: CONPEDI, 2015, p. 1/23. 
34 AMORIM, Maria Stella de. Juizados Especiais na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Revista da Seção 

Judiciária do Rio de Janeiro, n. 17, 2006, p. 107/133. 
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mesmas leis que lhes são aplicadas e pelos mesmos tribunais que lhes ministram a 

prestação jurisdicional.  

 

Sob este enfoque, entendem Rafael Mario Iorio Filho e Fernanda Duarte35 que referida 

lógica do contraditório não permite a construção de sentidos compartilhados, “isto é, não opera 

consensos ou verdades consensualizadas que possibilitariam a administração do conflito social 

trazido aos tribunais”, pois fomenta mais conflitos e divergências, ao passo que “permite que 

haja a solução do processo, com a escolha de uma das interpretações possíveis do direito, sem 

que o conflito seja necessariamente administrado, tratado ou mediado, e assim devolvido à 

sociedade”. 

Discorrendo sobre o tema, Kant de Lima leciona que a lógica do contraditório se 

explicita “pela promoção de um dissenso infinito, o qual só se interrompe através de uma 

autoridade externa às partes, que lhe dá fim e declara uma tese vencedora e a outra, vencida”36. 

Assim, há um estímulo das partes ao dever de litigar, bem como ao dever de discordar. 

E, como resultado, há um comprometimento da qualidade deliberativa e racional da decisão, 

considerando que, através da lógica do contraditório, há a imposição de vontade do juiz, 

determinando a prevalência da tese de uma parte sobre a outra, não havendo articulação, 

portanto, de um diálogo argumentativo. 

Com isso, segundo Rafael Mario Iorio Filho e Fernanda Duarte37, “a lógica do 

contraditório não valoriza e nem se preocupa com os argumentos ou razões, mas sim com a 

decisão em si, com o resultado final, ou seja, com o que é decidido (e não com o por que se 

decide)”. 

Esta é a cultura jurídica consolidada no Brasil, na qual os juízes e/ou tribunais decidem 

as questões pela autoridade, operando pela divergência e se afastando do dissenso. Tanto é que, 

nos dizeres dos autores supracitados, “a ênfase está no comando que constrange, vincula, obriga 

as partes, e não necessariamente na autoridade intelectual do juiz que se manifesta na força de 

seus argumentos”.  

Em consequência, há o distanciamento entre o juiz e a sociedade, o que enseja um 

sistema que reproduz ações judiciais, materializado em um número excessivo de processos – o 

                                                           
35 DUARTE, Fernanda; IORIO FILHO, Rafael Mario. A lógica do contraditório: ainda somos medievais. In: 

CONPEDI/UFS; Gustavo Silveira Siqueira; Antonio Carlos Wolkmer; Zélia Luiza Pierdoná. (Org.). História do 

direito. Florianópolis: CONPEDI, 2015, p. 1/23. 
36 LIMA, Roberto Kant de. Sensibilidades jurídicas, saber e poder: bases culturais de alguns aspectos do direito 

brasileiro em uma perspectiva comparada. Anuário Antropológico. Volume 2, 2011, p. 28. 
37 DUARTE, Fernanda; IORIO FILHO, Rafael Mario. A lógica do contraditório: ainda somos medievais. In: 

CONPEDI/UFS; Gustavo Silveira Siqueira; Antonio Carlos Wolkmer; Zélia Luiza Pierdoná. (Org.). História do 
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que, inclusive, promoveu a crise do Poder Judiciário anteriormente exposta, a qual, por sua vez, 

impulsionou o desenvolvimento do modelo cooperativo. 

Tal cenário ensejou o legislador do CPC/15 a optar por implementar um sistema 

lastreado na lógica de consenso, a qual, segundo Bárbara Gomes Lupetti Baptista e Klever 

Paulo Leal Filpo38, traz consigo a esperança de mudança na forma tradicional de administração 

de conflitos pelo Judiciário, ao passo que é construída a partir da participação mais efetiva das 

partes, bem como do deslocamento da importância do papel do juiz para os jurisdicionados: 

 

De uma forma geral, o Novo CPC abraça, em todo o seu texto, a causa dos meios 

alternativos de administração de conflitos, tentando introduzir uma nova cultura de 

consenso em todo o trâmite processual, tanto que, desde o artigo 3º, dispõe, nos §§§1º, 

2º e 3º, que “é permitida a arbitragem” e o Estado “promoverá, sempre que possível, 

a solução consensual dos conflitos”, destacando que “a conciliação, a mediação e 

outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, 

advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso 

do processo judicial.”. 

O uso da locução verbal “deverão estimular”, em vez de “poderão estimular”, só por 

si, sugere a nova dinâmica que a legislação processual pretende introduzir na 

administração dos conflitos. 

 

Dessa forma, consoante Rafael Mario Iorio Filho e Fernanda Duarte39, a lógica do 

consenso “estrutura procedimentos discursivos decisórios/interpretativos que prestigiam e 

voltam-se à formação de acordos/consensos, ou seja, estamos diante da autoridade do 

argumento”. Nos seus dizeres, 

 

Concordar/dissentir pressupõe uma lógica de formação de consenso, uma lógica de 

procedimentos decisórios explícitos que reforçariam os argumentos ou razões 

presentes na decisão/interpretação jurídica, cuja autoridade se extrai de sua 

capacidade de persuadir, e não do fato de ser uma ordem emanada do Estado. 

 

Com isso, segundo Marcus Vinicius Furtado Coelho40, o diálogo paritário entre todos 

os atores do processo passa a ser o fundamento do desenvolvimento processual. 

                                                           
38 LUPETTI BAPTISTA, B. G.; FILPO, K. . Do litígio ao consenso: contraditório participativo e mediação no 
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39 DUARTE, Fernanda; IORIO FILHO, Rafael Mario. A lógica do contraditório: ainda somos medievais. In: 

CONPEDI/UFS; Gustavo Silveira Siqueira; Antonio Carlos Wolkmer; Zélia Luiza Pierdoná. (Org.). História do 

direito. Florianópolis: CONPEDI, 2015, p. 1/23. 
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E, aliado à lógica do consenso, conforme lições de Bárbara Gomes Lupetti Baptista e 

Klever Paulo Leal Filpo41, está o contraditório participativo, “que visa, justamente, promover 

uma atuação mais efetiva das partes no processo, através, por exemplo, dos negócios 

processuais, previstos nos art. 190 e 191, que flexibilizam os procedimentos de acordo com o 

interesse e composição das partes”.  

Dessa forma, o que se verifica é que a lógica do consenso confronta a cultura jurídica 

estabelecida na lógica do contraditório, uma vez que esta, como visto, trata-se de um sistema 

que apresenta grande dificuldade de acolher uma administração de conflitos mais participativa, 

uma vez que calcado na autoridade da decisão judicial, conquanto aquela pretende promover o 

protagonismo das partes, para que cheguem juntas à solução que melhor lhes interesse. 

Ante o antagonismo das referidas lógicas, ressaltam Bárbara Gomes Lupetti Baptista e 

Klever Paulo Leal Filpo42 “não ser fácil compatibilizar o desejo do legislador de efetivamente 

implementar práticas conciliatórias e de cooperação das partes com o status quo até então 

vigente”. 

Em virtude de tal cenário, para a adequada aplicação da nova sistemática processual, 

primordial se faz, principalmente, uma mudança cultural brasileira para o dissenso, pois, de 

acordo com os autores supracitados, 

 

(...) a passagem de uma cultura de litígio para uma perspectiva de consenso implica 

em uma virada de chave que exige mais do que apenas a proposição legislativa, 

ensejando novas práticas e comportamentos que dependem da adesão dos operadores 

a essa nova proposta, sob pena do insucesso e da frustração diante dessa nova 

perspectiva de administração de conflitos. 

 

Afinal, consoante Cassio Scarpinella Bueno43, 

 

Antes, o sistema processual civil brasileiro era governado pela ideia de tipicidade 

estrita, da qual decorria a indisponibilidade das normas processuais por convenção 

dos sujeitos do processo, salvo raras exceções. Tratava-se, em suma, de uma visão do 

fenômeno processual sob uma ótica extremamente publicista e pautada numa acepção 

tradicional da legalidade, segundo a qual as partes só poderiam fazer, em juízo, o que 

o ordenamento lhes autorizada. 
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Dessa forma, segundo Bruno Garcia Redondo44,  

 

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. Não há como caminhar para 

frente mirando-se o retrovisor. 
 

Assim, verifica-se a necessidade de se repensar o sistema judicial e a forma como são 

administrados institucionalmente os conflitos, efetivando-se a passagem cultural jurídica da 

lógica do contraditório para a lógica do consenso, para que, deste modo, seja possível 

implementar a proposta legislativa do CPC/15, fundado no modelo cooperativo ligado ao 

Estado Democrático de Direito, rompendo-se com o anterior sistema do CPC/73, fundado no 

modelo inquisitivo. 
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CAPÍTULO 2 - CONCEITO, NATUREZA JURÍDICA E TERMINOLOGIA: UMA 

ANÁLISE INTERDISCIPLINAR 

 

A análise dos negócios jurídicos processuais, sobretudo para a boa compreensão do seu 

enquadramento sistemático, deve ser iniciada a partir de estruturas conceituais gerais da teoria 

do fato jurídico e do fato jurídico processual, que possuem ínfima ligação com o tema proposto. 

Por razões metodológicas, então, faz-se necessário verificarmos alguns conceitos 

paralelos, procedendo-se à diferenciação entre fatos jurídicos, atos-fatos jurídicos, atos 

jurídicos e negócios jurídicos, bem como à distinção destes em seus respectivos âmbitos 

processuais. 

Para tanto, neste trabalho, no item a seguir, de abordagem estritamente dogmática, 

porém importante para contextualizar o tema, adota-se a teoria de Pontes de Miranda, 

amplamente aceita pela doutrina brasileira, e reverberada nos principais manuais de processo 

civil, especialmente no que se refere a esse tema, como se demonstrará adiante. 

 

2.1 FATOS JURÍDICOS, ATOS-FATOS JURÍDICOS, ATOS JURÍDICOS E NEGÓCIOS 

JURÍDICOS 

 

Consoante Pontes de Miranda45, a regra jurídica, enquanto proposição, prevê fatos de 

possível ocorrência no mundo. A esse conjunto de fatos previstos abstratamente, dá-se o nome 

de “suporte fático”. Quando o que se está previsto na norma acontece, no plano da existência, 

dá-se a “incidência”, de modo que o fato passa a ser jurídico (em sentido lato). 

Nas palavras de Leonardo Carneiro da Cunha46, “os fatos tornam-se jurídicos pela 

incidência das normas jurídicas que assim os assinalam. Previsto o fato no enunciado 

normativo, sua ocorrência faz incidir a norma, daí surgindo o fato jurídico”.  

O mundo jurídico, composto pelos fatos jurídicos, divide-se em três planos: existência, 

validade e eficácia. No plano da existência, entram todos os fatos jurídicos, sem exceção. Em 

contrapartida, o plano da validade é restrito aos fatos jurídicos caracterizados pela relevância 

da vontade humana no suporte fático. E, no plano da eficácia, entram os fatos jurídicos aptos a 

produzirem os seus efeitos típicos.  

                                                           
45 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado – Tomo II. Atualizado por Ovídio Rocha Barros Sandoval. 
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Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios processuais. 3ª ed. Salvador: Juspodivm, 
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Outrossim, os fatos jurídicos lato sensu lícitos podem ser fatos da natureza ou atos 

humanos. 

Os fatos da natureza são eventos puramente naturais que sofrem incidência normativa, 

constituindo os fatos jurídicos stricto sensu, que, por sua vez, não passam pelo plano da 

validade. Desta forma, a vontade humana em nada interfere na sua ocorrência, mas os seus 

desdobramentos na esfera jurídica dos indivíduos fazem com que os mesmos sejam regulados 

pelo ordenamento. 

Já os atos humanos se dividem em ato-fato jurídico e ato jurídico lato sensu, do qual são 

espécies o ato jurídico stricto sensu e os negócios jurídicos. 

Os atos-fatos jurídicos “são atos humanos, em que não houve vontade, ou dos quais não 

se leva em conta o conteúdo da vontade, aptos, ou não, a serem suportes fáticos de regras 

jurídicas”47. Ou seja, basta a ocorrência do ato-fato para que dele decorram as consequências 

atribuídas pela norma jurídica, desconsiderando se o sujeito teve intenção ou não de praticá-

lo48. Por tal razão, os atos-fatos jurídicos perpassam somente pelos planos da existência e da 

eficácia, não se cogitando de (in)validade. 

Já o ato jurídico em sentido lato é aquele no qual a manifestação consciente de vontade 

é elemento essencial do suporte fático, ao passo que engloba as ações humanas, desde aquelas 

que possuem efeitos jurídicos predeterminados pela lei, praticados com ou sem a intenção de 

atingir tais efeitos, como aquelas manifestações de vontade destinadas ao alcance de um fim 

desejado, de modo a produzirem os efeitos jurídicos intencionados. 

Sobre o tema, Cassio Scarpinella Bueno49 leciona que 

 

A maioria esmagadora dos civilistas pátrios subdivide os atos jurídicos em sentido 

lato segundo a natureza do comportamento humano envolvido em sua produção, entre 

os “atos jurídicos stricto sensu”, nos quais a ação humana ou a manifestação da 

vontade funcionam como “mero pressuposto de efeitos predeterminados pela lei”, e 

os “negócios jurídicos”, consistente em uma ou mais manifestações de vontade aptas 

a, sob incidência da norma jurídica, moldar a produção dos efeitos. Logo se vê que o 

papel que a vontade desempenha na primeira categoria (ato) é inferior que no segundo 

(negócio). 

 

Nesse contexto, nos atos jurídicos em sentido estrito e nos negócios jurídicos torna-se 

relevante a vontade, cada um em sua proporção, razão pela qual ambos são os únicos que 
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49 BUENO, Cassio Scarpinella. Comentários ao código de processo civil. Volume 1 (arts. 1º ao 317). São Paulo: 

Saraiva, 2017, p. 745. 



30 
 

passam pelos três planos da existência, validade e eficácia. Segundo Leonardo Carneiro da 

Cunha (op. citada 40/41), “é aí que opera o sistema de invalidades, exatamente porque se 

anulam os atos dos quais decorram vícios de vontade”. 

Assim, o ato jurídico em sentido estrito, também chamado de ato não negocial, é aquele 

decorrente de uma vontade predeterminada pelos parâmetros legais, caracterizado pela ausência 

de autonomia do agente para produção dos seus efeitos. Uma vez manifestada ou declarada a 

vontade, o seu efeito jurídico não pode ser modificado ou evitado.  

Ou seja, no ato jurídico stricto sensu, basta que haja a manifestação de vontade 

suficiente para preencher o suporte fático, sendo a vontade considerada relevante apenas para a 

prática do ato. Nas palavras de Leonardo Carneiro da Cunha50 , 

 

No ato jurídico em sentido estrito, a vontade não se destina à escolha da categoria 

jurídica. Manifestada ou declarada a vontade, produz-se o efeito preestabelecido em 

lei, que se realiza necessariamente, sem que a vontade possa modifica-lo, ampliá-lo, 

restringi-lo ou evita-lo. Quando alguém, por exemplo, estabelece sua residência com 

ânimo definitivo, constitui-se o domicílio. Eis aí um ato jurídico. Mesmo que o sujeito 

não queria, ali será seu domicílio, com toda a eficácia jurídica relativa ao domicílio. 

De igual modo, são atos jurídicos o reconhecimento de filiação não decorrente de 

casamento, a interpelação para constituir o devedor em mora, a confissão e a 

interrupção da prescrição. No ato jurídico, o sujeito de direito não tem liberdade para 

escolher a categoria jurídica, nem variar ou excluir qualquer efeito jurídico a ser 

produzido. 

 

De outro lado, há o ato negocial, também chamado de negócio jurídico, comumente 

identificado, definido ou qualificado como ato de autonomia privada, com manifestação de 

vontade geralmente bilateral.  

Interessante ilustração acerca da nomenclatura revela Tartuce51, referindo que a 

expressão “negócio” tem origem na construção da negação do ócio ou do descanso 

(neg+otium), ou seja, na noção do movimento. 

Neste sentido, segundo Leonardo Carneiro da Cunha52, grande parte da doutrina 

considera que a característica marcante dos negócios jurídicos é a vontade ou a vontade 

declarada, atribuindo-se a ela um poder criativo de efeitos jurídicos, o que forma o dogma da 

vontade.  
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Com isso, os efeitos do negócio jurídico são previamente instituídos pelas normas de 

direito, porém as partes encontram-se livres para estabelecerem cláusulas negociais, podendo 

instituírem termos, condições, modos ou encargos, conforme seus interesses, sem ultrapassar 

os limites da lei. 

Sob esta ótica, leciona Pontes de Miranda53 que o conceito de negócio jurídico surgiu 

exatamente para abarcar as situações nas quais a vontade humana pode criar, modificar ou 

extinguir direitos, pretensões, ações ou exceções, tendo como objetivo seu acontecimento no 

mundo jurídico. Por óbvio, para que os indivíduos possuam esse poder de escolha, pressupõe-

se a existência de algum autorregramento da vontade, consubstanciado na autonomia privada. 

Nesse sentido, segundo Fredie Didier Jr. e Pedro Henrique Pedrosa Nogueira54,  

 

O relevante para caracterizar um ato como negócio jurídico é a circunstância de a 

vontade estar direcionada não apenas à prática do ato, mas, também, à produção de 

um determinado efeito jurídico, com poder de autorregramento; no negócio jurídico, 

há escolha da categoria jurídica, ou, dentre de amplitude variada, das situações 

jurídicas que advirão. 

 

Por sua vez, Marcos Bernardes de Mello55 conceitua negócio jurídico como 

  

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, quanto ao seu surgimento, permanência e intensidade no mundo jurídico. 

 

Nas palavras de Miguel Reale, “negócio jurídico é aquela espécie de ato jurídico que, 

além de se originar de um ato de vontade, implica a declaração expressa de vontade, 

instauradora de uma relação entre dois ou mais sujeitos tendo em vista um objetivo protegido 

pelo ordenamento jurídico”56. 

Por fim, segundo Silvio Savio Venosa57, o negócio jurídico não se caracteriza pela mera 

declaração de vontades das partes, que não estabelece apenas um ato livre, mas através do qual 

os contraentes escolhem uma relação jurídica dentre todas as possibilidades. Desta forma, é no 
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negócio jurídico que se estabelece a base da autonomia da vontade, que constitui o alicerce do 

direito privado, sendo através dele que ganham vida as relações jurídicas tuteladas pelo direito. 

 

2.2 FATOS JURÍDICOS PROCESSUAIS, ATOS-FATOS JURÍDICOS PROCESSUAIS, 

ATOS JURÍDICOS PROCESSUAIS E NEGÓCIOS JURÍDICOS PROCESSUAIS 

 

Os conceitos até aqui demonstrados possuem também aplicabilidade ao direito 

processual, conforme acentua a doutrina especializada, constituindo uma teoria dos fatos 

jurídicos processuais. Afinal, consoante Fredie Didier Jr.58, “reconhecida a existência de uma 

Teoria Geral do Direito, que fornece os conceitos jurídicos fundamentais aplicáveis a qualquer 

ramo, não há qualquer sentido em negar-lhe aplicação ao estudo do Direito Processual”. 

Assim, segundo o supracitado doutrinador e Pedro Henrique Pedrosa Nogueira59, os 

fatos jurídicos processuais podem ser conceituados como as condutas e acontecimentos da 

natureza, concomitantes a um procedimento a que se relacionam, sendo previstos em normas 

jurídicas processuais. Deste modo, “é preciso identificar e agrupar os fatos que possam ter 

relevância para o direito processual, pois esses é que compõem o objeto do excerto da ciência 

jurídica dedicada ao estudo do processo”. 

Todos entendem que essa lógica conceitual, do direito civil, tem eco no direito 

processual. No entanto, há divergências doutrinárias sobre o seu alcance. 

Isto porque, há quem não admita a existência de fatos jurídicos processuais em sentido 

estrito. José Joaquim Calmon de Passos60, por exemplo, entende que, no processo, só há atos 

jurídicos. Em suas palavras, 

 

No processo, somente atos são possíveis. Ele é uma atividade e atividade de sujeitos 

que a lei prequalifica. Todos os acontecimentos naturais apontados como 

caracterizadores de fatos jurídicos processuais são exteriores ao processo e, por forca 

dessa exterioridade, não podem ser tidos como fatos integrantes do processo, por 

conseguinte, fatos processuais. 
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Já para Daniel Francisco Mitidiero61, é possível a existência dos fatos jurídicos 

processuais stricto sensu, desde que ocorridos dentro do processo. Segundo ele, a morte de uma 

das partes é fato jurídico que se processualiza, não sendo, contudo, fato jurídico processual. 

Leonardo Carneiro da Cunha62 entende também pela existência de fatos jurídicos 

processuais em sentido estrito. No entanto, leciona que “não interessa se o fato ocorreu fora ou 

dentro do processo. O que importa é sua previsão em hipótese normativa, juridicizando e 

potencializando a produção de efeitos jurídicos no processo”. Assim, exemplifica, em oposição 

ao doutrinador anteriormente mencionado, os fatos jurídicos stricto sensu como a morte da 

parte ou de seu procurador, uma inundação que venha a suspender um prazo processual, a 

existência de uma relação de parentesco entre o juiz e a parte, entre outros. 

Na mesma seara, ensina Paulo Sarno Braga63 que “o fato jurídico processual em sentido 

estrito nada mais é do que o fato natural que, sofrendo a incidência de regra processual, tem o 

condão de provocar consequências jurídicas no processo”. 

Por conseguinte, conforme já visto, o ato-fato é um ato humano em que a vontade é 

irrelevante. Dessa forma, os atos-fatos processuais consistem em fatos jurídicos, nos quais, não 

obstante tenham sido gerados pela ação humana, a vontade na sua prática é ignorada pelo 

direito, de modo que são recebidos pelo ordenamento jurídico em virtude de não se considerar 

o elemento vontade na sua formação64. 

Assim, ensina Leonardo Carneiro da Cunha que a revelia é um ato-fato jurídico 

processual, ao passo que é irrelevante saber se o réu quis ou não deixar de contestar. Na mesma 

seara, Fredie Didier Jr., citado pelo referido autor, exemplifica citando o adiantamento de 

custas, o preparo e a ausência de recurso65. 

Não é, entretanto, toda e qualquer omissão ou inércia que se caracteriza como ato-fato 

processual. Algumas omissões, conforme será estudado adiante, possuem caráter negocial, ou 

seja, a inércia da parte caracteriza um negócio tácito ou implícito entre as partes. 

                                                           
61 MITIDIERO, Daniel Francisco. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Memoria Jurídica, 2005, 

p. 13. 
62 CUNHA, Leonardo Carneiro da. Negócios Jurídicos Processuais no Processo Civil Brasileiro. In CABRAL, 

Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios processuais. 3ª ed. Salvador: Juspodivm, 

2017, p. 45. 
63 BRAGA, Paula Sarno. Primeiras reflexões sobre uma teoria do fato jurídico processual. Revista de Processo. 

São Paulo: RT, n. 148, junho de 2007, p. 310. 
64 DIDIER JR, Fredie; NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa. Teoria dos fatos jurídicos processuais. Salvador: 

Juspodivm, 2011, p. 45. 
65 CUNHA, Leonardo Carneiro da. Negócios Jurídicos Processuais no Processo Civil Brasileiro. In CABRAL, 

Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios processuais. 3ª ed. Salvador: Juspodivm, 

2017, p. 45. 



34 
 

Por sua vez, os atos jurídicos ganham o qualificativo de processual quando são tomados 

como fattispecie (suporte fático) de uma norma jurídica processual e se refira a algum 

procedimento. Esse ato pode ser praticado durante o itinerário do procedimento ou fora do 

processo. A ‘sede’ do ato, portanto, é irrelevante para caracterizá-lo como processual66. 

Nesse aspecto, os atos jurídicos processuais em sentido estrito são consensualmente 

aceitos pela doutrina. Segundo Leonardo Carneiro da Cunha67, estes se constituem em 

manifestações ou declarações de vontade em que a parte não tem qualquer margem de escolha 

da categoria jurídica ou da estruturação do conteúdo eficacial da respectiva situação jurídica. 

Ou seja, neles há vontade de praticar o ato, mas não importa se há vontade quanto aos efeitos, 

pois eles são necessários, prefixados em lei. São, em geral, atos de conhecimento ou 

comunicação, por exemplo, a citação, a intimação e a penhora. 

Em contrapartida, os negócios jurídicos processuais na doutrina brasileira nunca foram 

um tema que brilhasse aos olhos dos doutrinadores, sendo, inclusive, ignorado por muitos. Há, 

entretanto, os que, durante a vigência do CPC/73, manifestavam-se contrariamente à existência 

dos mesmos. É o que dispõe Cassio Scarpinella Bueno68: 

 

(...) A doutrina processual tradicional reuniu-se em torno do consenso de que os atos 

processuais teriam seus efeitos sempre previstos em lei, de tal sorte que a vontade do 

agente seria secundária. Resultaria daí que os atos processuais se encaixariam sempre 

no conceito de atos jurídicos em sentido estrito, inexistindo negócios jurídicos 

processuais. 

 

Neste sentido, Cândido Rangel Dinamarco foi o mais enfático ao negar a existência de 

negócios jurídicos processuais, tanto é que em seu livro há expresso subtítulo: “não há negócios 

jurídicos processuais”. Para o ilustre autor, não é possível pensar em negócios processuais 

porque “a vinculação entre ato e efeito programado é característica dos negócios jurídicos 

(Emílio Betti) e os atos processuais não tem essa qualificação”. Ou seja, os efeitos dos atos 

processuais são sempre os que resultam da lei e não necessariamente da vontade69. 

Em outro momento, porém, o autor parece concluir pela existência e legitimidade dos 

autorregramentos processuais, restringindo-lhes, todavia, a natureza de negócio jurídico: 
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Nos limites da disponibilidade dos direitos e situações subjetivas substanciais postas 

no processo e da observância de regras cogentes de ordem pública inerentes a este 

(p.ex., competência absoluta, litisconsórcio necessário), tais acordo processuais são 

legítimos e vinculam as partes, como declarações de vontade que são. 

 

Sob a mesma lógica, Daniel Francisco Mitidiero também entende que não existem 

negócios jurídicos processuais, “uma vez que todos os efeitos possíveis de ocorrência em 

virtude de atos dos sujeitos do processo já estão normados (ou normatizados) pela legislação”70. 

Não obstante, José Joaquim Calmon de Passos igualmente não admite negócios 

jurídicos processuais. Embora entenda que o art. 158 do CPC/73 admitia a realização de 

negócios processuais, preceitua que é necessária a intermediação do juiz para que haja a 

produção dos efeitos jurídicos dessa relação. Logo, não seriam negócios processuais, pois a 

eficácia no processo não seria produzida pelas próprias declarações das partes71.  

Em suma, consoante Leonardo Carneiro da Cunha, diante do modelo de processo 

adotado, em que é marcante o publicismo, o estatismo e o protagonismo do juiz, as opiniões 

contrárias à existência dos negócios jurídicos processuais partem do pressuposto de que 

somente há negócio jurídico se os efeitos processuais produzidos decorrem direta e 

expressamente da vontade das partes, o que não ocorreria no processo, ou porque os efeitos 

decorrem da lei, ou porque seria necessária a intervenção judicial para que se produzam72. 

Refutando tais pontos, entretanto, lecionam Fredie Didier Jr. e Pedro Henrique Pedrosa 

Nogueira73 que, 

 

A proposta de descaracterizar o negócio processual a partir do argumento segundo o 

qual os efeitos, no campo processual, seriam sempre ex lege, também não satisfaz. Os 

efeitos jurídicos, a rigor, decorrem do fato jurídico (independente de ser a espécie 

negocial ou não). Somente a previsão em abstrato dos efeitos se encontra nas normas 

jurídicas. Logo, não há propriamente efeitos ex voluntate. 

(...) Essa necessidade de correspondência unívoca entre a vontade e os efeitos 

resultantes do ato – como se todos os efeitos do ato estivessem ligados ao querer do 

agente –, nem mesmo no plano do direito material se verificaria, daí porque a rejeição 

ao negócio processual, por tal argumento, não nos parece decisiva. 
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Com isso, há aqueles que, ainda durante a vigência do código processual passado, 

admitiam e reconheciam a existência do negócio jurídico processual. 

Barbosa Moreira, em artigo publicado em 1983, já admitia e existência dos negócios 

processuais na lei processual brasileira. Segundo o autor, diversas disposições legais fazem 

alusão a atos com natureza negocial. Para ele, algumas destas previsões possuiriam grande 

importância prática, como ocorreria com a eleição convencional de foro, convenção de 

distribuição do ônus da prova e nas convenções para suspensão do processo74. 

Luiz Fux, por sua vez, também admite a existência de negócios jurídicos processuais, 

mas considera que são hipóteses excepcionais, presentes nos casos de disposição das partes 

quanto às regras processuais75. 

Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, ao mencionarem a suspensão do 

processo por convenção das partes, afirmam que tal hipótese retrata um típico caso de negócio 

jurídico processual76. 

No mesmo sentido, Leonardo Greco afirma ser possível as partes, como destinatárias da 

prestação jurisdicional, praticarem as chamadas convenções processuais, assim entendidos 

todos os atos bilaterais praticados no curso do processo ou para nele produzirem efeitos, que 

dispõem sobre questões do processo77.  

Bernardo Silva de Lima78 aceita a existência de negócios jurídicos processuais, 

destacando que a celebração dele consiste em “criar braços do princípio democrático no bojo 

do processo”. De igual modo, Fredie Didier Jr. e Pedro Henrique Pedrosa Nogueira79 admitem 

a existência de negócios jurídicos processuais, conforme já visto. 

Pois bem. Estabelecidas tais opiniões, tem-se que, no Brasil, a partir da promulgação do 

CPC/15, não se pode mais negar a existência dos negócios jurídicos processuais. Isto porque, a 

redação do art. 190 daquele Diploma estabelece ser possível que as partes plenamente capazes 

possam modificar o procedimento para adaptá-lo às especificidades da causa e convencionar, 
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antes ou durante o processo, sobre os seus ônus, poderes, deveres e faculdades processuais, 

desde que o processo verse sobre direitos passíveis de autocomposição. 

Logo, o legislador não deu margem para qualquer dúvida sobre a aplicação da 

autonomia das partes ao processo, que não vale apenas para a possibilidade de praticar atos 

jurídicos em sentido estrito, que possuem efeitos predeterminados na lei, mas também para 

compor o conteúdo destes atos, havendo a possibilidade de regular seus efeitos, sendo 

verdadeiros negócios jurídicos processuais80. 

Deste modo, o legislador pátrio, ao menos no campo prescritivo da norma, encerrou as 

discussões sobre a existência dos negócios jurídicos processuais no ordenamento brasileiro, 

trazendo previsão expressa da sua possibilidade, ampliando o rol de negócios processuais 

típicos, autorizando a celebração de negócios processuais atípicos, bem como estabelecendo os 

limites dentro dos quais tal instituto deverá ser celebrado. 

Assim, segundo Carnelutti81, para a caracterização do negócio processual seria 

necessária a presença de dois requisitos, que consistem (i) na ocorrência de um ato que 

corresponda ao exercício de um poder com o propósito de designar, através dos seus efeitos 

jurídicos, a conduta de outrem; e (ii) que este poder exercitado corresponda a um direito 

subjetivo, de modo que foi praticado para atender a um interesse daquele que o realizou. 

Dessa forma, consoante Paula Sarno Braga82, para um ato ser definido como negócio 

jurídico processual, nele deverá haver a vontade de praticar o ato e de ingressar em determinada 

categoria, de modo a alcançar um resultado desejado. Ou seja, não basta a vontade de praticar 

o ato, devendo estar presente a possibilidade de escolha da categoria jurídica e das 

consequências desejadas. 

Igualmente, assinala Teixeira de Sousa que “é a disponibilidade sobre os efeitos 

processuais que afere a admissibilidade dos negócios processuais”83. 

Nesse âmbito, leciona Pedro Henrique Pedrosa Nogueira84 que, 
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Pode-se, aqui, definir o negócio processual como o fato jurídico voluntário em cujo 

suporte fático esteja conferido ao respectivo sujeito o poder de escolher a categoria 

jurídica ou estabelecer, dentro dos limites fixados no próprio ordenamento jurídico, 

certas situações jurídicas processuais. 

 

No mesmo sentido, Wambier e Talamini85 afirmam que os negócios jurídicos 

processuais são 

 

Manifestações de vontade que têm por escopo a produção de específicos efeitos 

processuais, delineados por tais manifestações. O negócio jurídico, em si, pode ser 

feito dentro ou fora do processo. Importa é que ele produza efeitos processuais. Ele é 

fruto da vontade dos sujeitos que o celebram, e é por tal vontade modulado, quanto a 

conteúdo e efeitos. 

 

Para Sérgio Arenhart e Gustavo Osna86, o negócio jurídico processual consiste na 

possibilidade de conferir às partes que disponham acerca da estrutura procedimental do 

processo, “em síntese, permitir que sejam derrogadas regras relacionadas ao desenvolvimento 

do processo, alterando sua tramitação a critério dos próprios sujeitos envolvidos na 

controvérsia”. 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, por seu turno, afirmam que a finalidade 

dos negócios jurídicos processuais é abrir espaço à participação das partes na construção do 

procedimento, tornando-o mais democrático87. 

Logo, o que se verifica, consoante os doutrinadores supracitados, é que o negócio 

jurídico processual se funda na aproximação entre os sujeitos do conflito e o julgador, tendo as 

partes uma participação majorada não somente no que tange ao direito material, mas também 

no que se refere à estruturação do rito processual a ser casuisticamente adotado, permitindo, 

por sua vez, que as regras relacionadas ao desenvolvimento do processo sejam alteradas a 

critério da vontade das partes. 

Portanto, à vista de todo o exposto, há que se incorporar a existência do negócio jurídico 

processual ao sistema processual brasileiro sem receios, porquanto seu único objetivo é 

propiciar um melhor rendimento ao processo. Sua razão existencial está inserida no contexto 

da ideia de cooperação, que permeia todo o CPC/15. 
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Trata-se de uma técnica de flexibilização procedimental e, como tal, marginal aos 

dogmas predominantes. De toda forma, ultrapassada a questão da existência do instituto em 

comento, passa-se a estudar seu contexto estrutural. 

Importante, no entanto, antes de finalizar este capítulo, fazer um breve parêntese apenas 

para marcar que a maior resistência aos negócios jurídicos processuais, tal como verificado no 

estudo doutrinário, adveio de processualistas mais tradicionais, exceto José Carlos Barbosa 

Moreira, o que é compreensível, além de registrar o aspecto da cultura jurídica como 

fundamental. Quero dizer, obviamente, doutrinadores mais tradicionais pensaram o direito 

processual a partir de outra cronologia e outra temporalidade, sendo certo que os processualistas 

mais modernos, normalmente, tendem a ter uma aceitação maior dos negócios jurídicos 

processuais, porque transitam em uma lógica diferente. Logo, o aspecto da cultura jurídica é 

indissociável do estudo do direito e absolutamente necessário para se compreender os motivos 

pelos quais certas prescrições normativas são, ou não são, implementadas na realidade dos 

Tribunais, inclusive, no caso, os negócios jurídicos processuais. 
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CAPÍTULO 3 - ESTRUTURA ONTOLÓGICA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

PROCESSUAIS 

 

Antes de se adentrar propriamente no estudo dos negócios jurídicos processuais, faz-se 

necessário uma breve análise, ainda dogmática, das diferentes terminologias utilizadas pela 

doutrina processual, de modo a evitar possíveis dúvidas acerca das nomenclaturas empregadas 

nesta monografia. 

 

3.1 QUESTÃO TERMINOLÓGICA: NEGÓCIOS JURÍDICOS PROCESSUAIS, 

CONVENÇÕES PROCESSUAIS OU ACORDOS DE PROCEDIMENTO 

 

Em geral, a doutrina vem diferenciando os negócios jurídicos processuais no tocante às 

convenções processuais e aos acordos de procedimento. 

Neste sentido, consoante Eduardo José Fonseca da Costa88, “o acordo de procedimento 

é um negócio jurídico constitutivo de um formato procedimental”. Por meio dele, as partes 

podem definir os atos que praticarão, assim como a forma e a sequência destes atos, 

constituindo, deste modo, um negócio jurídico processual. 

Sob o mesmo raciocínio, Pedro Henrique Pedrosa Nogueira leciona que o acordo de 

procedimento seria um negócio processual bilateral que se refere ao procedimento, através do 

qual as partes que escolhem as especificidades a partir das quais serão acordados os ajustes 

procedimentais. Dessa forma, em tais acordos, as partes podem convencionar apenas a adoção 

de um procedimento estabelecido em lei, assim como podem ajustar o procedimento, 

estabelecendo um novo rito, restringindo prazos ou a forma dos atos processuais89. 

Por sua vez, segundo Barbosa Moreira, a nomenclatura mais correta seria “convenções 

processuais”, por possuir cunho mais técnico e por estar em consonância à linguagem do 

Código, que já no CPC/73 utilizava tal termo nos arts. 111, 181, 265, II, 333, 454, §1.º, 606, I, 

656, 792, 1.028, 1.031, I, e 1.113, §3º90. 

No mesmo sentido, é o entendimento de Trícia Navarro Xavier Cabral91, ao passo que,  

                                                           
88 COSTA, Eduardo José da Fonseca Costa. Calendarização processual. In CABRAL, Antonio do Passo; 

NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios processuais. 3ª ed. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 518. 
89 NOGUEIRA, Pedro Henrique. Negócios Jurídicos Processuais. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 228. 
90 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Convenções das partes sobre matéria processual. Temas de direito processual 

– terceira série. São Paulo: Saraiva, 1984, p. 83. 
91 CABRAL, Trícia Navarro Xavier Cabral. Reflexos das convenções em matéria processual nos atos judiciais. In 

CABRAL, Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios processuais. 3ª ed. Salvador: 

Juspodivm, 2017, p. 347/348. 
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Primeiro porque “convenções” é a terminologia utilizada pelo Código de Processo 

Civil atual e também pelo projetado. Segundo para diferenciar o instituto “negócios 

jurídicos” do Código Civil, já que este também usa a expressão quando há uma só 

manifestação de vontade. Terceiro porque o termo “contrato” traduz apenas a ideia de 

forma de materialização do ajuste, sendo que eventual divergência sobre a sua 

extensão conceitual poderia comprometer o sentido aqui empregado. E quarto porque 

“acordo” nem sempre indica somente o objeto ou o conteúdo das convenções, 

podendo ainda se referir a um fim específico de fazer cessar uma pendência ou 

demanda, o que não corresponde exatamente ao que se pretende aduzir. 

 

Sobre o tema, Leonardo Greco ensina que as convenções processuais se encontram no 

âmbito dos atos de disposição das partes, sendo atos bilaterais praticados ao longo do processo 

ou para que produzam efeito em um processo. Elas são caracterizadas pela sede na qual o ato é 

praticado ou pela finalidade de produzir efeitos sobre um processo específico, seja ele já 

existente ou futuro92. 

Por fim, mesclando os dois conceitos expostos, Antonio do Passo Cabral93 define que 

 

As “convenções ou acordos processuais” como (...) negócio jurídico plurilateral, pelo 

qual as partes, antes ou durante o processo e sem necessidade de intermediação de 

nenhum outro sujeito, determinam a criação, modificação e extinção de situações 

jurídicas processuais, ou alteram o procedimento. 

 

Feita esta breve análise, o que se verifica é que o acordo de procedimento é o negócio 

processual que tem por objeto o procedimento em si, enquanto que o objeto das convenções 

processuais seria o acordo sobre os ônus, faculdades, poderes e deveres das partes. 

No entanto, conforme leciona ainda Antonio do Passo Cabral, no que toca à 

denominação dos negócios jurídicos processuais “(...) há hoje menor utilidade em diferenciar 

todos estes termos porque a nomenclatura raramente interfere nos efeitos de cada categoria”94. 

Portanto, tendo em vista a ausência de univocidade terminológica doutrinária na 

utilização destes termos, todos serão utilizados neste trabalho como sinônimos de negócios 

jurídicos processuais. 

 

3.2 PRINCÍPIOS APLICÁVEIS AOS NEGÓCIOS JURÍDICOS PROCESSUAIS 

 

                                                           
92 GRECO, Leonardo. Os atos de disposição processual – primeiras reflexões. Os podres do juiz e o controle das 

decisões judiciais: estudos em homenagem à professora Teresa Arruda Alvim Wambier. São Paulo: RT, 2008, p. 

28. 
93 CABRAL, Antonio do Passo. Convenções Processuais. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 68. 
94 CABRAL, Antonio do Passo. Convenções Processuais. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 70. 
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O Estado Democrático de Direito funda-se nos valores eleitos como mais relevantes 

pelo corpo social e esses mesmos axiomas alimentam o sistema jurídico, consolidando 

princípios que se tornam a base do Direito vigente. 

No âmbito jurídico, os princípios são a coluna vertebral do Direito, onde tudo parte deles 

e tudo neles se encerra, razão pela qual não há como trabalhar tampouco pensar juridicamente 

sem os mesmos. 

Neste contexto, e como não poderia deixar de ser, o Direito Processual, assim como as 

outras ciências jurídicas, está sujeito a princípios que disciplinem e orientem a interpretação 

dos institutos que o integram. 

Assim, estão previstos expressamente no art. 1º ao 12 do CPC/15 os princípios 

constitucionais de natureza processual, sendo esta uma inovação trazida pelo novo regramento.  

No que tange aos negócios processuais, objeto central deste estudo, alguns princípios 

processuais específicos se destacam, seja por nortearem seu propósito ou por contribuírem para 

a sua aplicação prática. É o que se passa a analisar. 

 

3.2.1 Princípio do respeito ao autorregramento da vontade 

 

A liberdade é um direito fundamental de conteúdo complexo, consagrada no art. 5º, 

caput, da CFRB/88. Assim, consoante lições de Fredie Didier Jr., “no conteúdo eficacial do 

direito fundamental à liberdade está o direito ao autorregramento”, que consiste no poder que 

todos os indivíduos possuem de regular juridicamente seus próprios interesses, de controlar o 

que se reputa mais adequado para a sua existência, de fazer escolhas e de construir o seu 

caminho da maneira que desejarem. Dessa forma, o autorregramento da vontade é considerado 

como um dos pilares da liberdade, correspondendo à dimensão inafastável da dignidade da 

pessoa humana95. 

Neste sentido, ainda consoante o doutrinador supracitado, o poder de autorregramento 

pode ser identificado em quatro zonas de liberdade, quais sejam liberdade de negociação (zona 

das negociações preliminares, antes da consumação do negócio), liberdade de criação 

(possibilidade de criar novos modelos negociais atípicos que melhor sirvam aos interesses dos 

indivíduos), liberdade de estipulação (faculdade de estabelecer o conteúdo do negócio) e 

liberdade de vinculação (faculdade de celebrar ou não o negócio).  

                                                           
95 DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Volume 1, 12ª ed. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 132. 
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Sob esta ótica, é certo que os negócios jurídicos processuais se manifestam em 

observância às quatro zonas da liberdade, mas, ainda conforme as lições de Fredie Didier Jr., é 

na liberdade de criação que melhor se apresentam, especialmente se levada em consideração a 

atipicidade das negociações celebradas com fulcro no art. 190 do CPC/15, que configura o mais 

importante desdobramento do princípio do respeito ao autorregramento da vontade, sendo o 

exemplo mais nítido da robustez deste princípio no ordenamento pátrio96. 

Outrossim, Leonardo Carneiro da Cunha, em uma análise do princípio do 

autorregramento da vontade, esclarece que há no CPC/15, além do art. 190, diversos 

dispositivos que prestigiam a autonomia da vontade das partes. Referido Código trata, por 

exemplo, da autocomposição, regulando a mediação e a conciliação (arts. 165 a 175), inserindo 

a tentativa de autocomposição como ato anterior à defesa do réu (arts. 334 a 695) e permitindo, 

no acordo judicial, a inclusão de matéria estranha ao objeto litigioso do processo (art. 515, § 

2.º). Há, segundo ele, aliás, um forte estímulo à autocomposição no CPC/15, destacando-se os 

§§ 2º e 3º de seu art. 3º97.  

Afirma o autor, assim, que o autorregramento da vontade no CPC/15 é permitido, 

assegurado e respeitado, eis que o diploma foi estruturado de maneira 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. 

Ainda sobre o tema, Bruno Garcia Redondo98 assinala que o princípio do respeito ao 

autoregramento da vontade estabelece que a vontade das partes deve ser observada pelo juiz 

como regra geral, “uma vez que a eficácia dos negócios processuais é imediata e independente 

de homologação judicial, sendo possível o controle judicial somente a posteriori e apenas para 

o reconhecimento de defeitos relativos aos planos da existência ou da validade da convenção”. 

Sob este aspecto, leciona Fredie Didier Jr. que “o princípio do respeito ao 

autorregramento da vontade no processo visa, enfim, à obtenção de um ambiente processual em 

                                                           
96 DIDIER JR., Fredie. Princípio do respeito ao autorregramento da vontade no processo civil. In CABRAL, 
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que o direito fundamental de se autorregular possa ser exercido pelas partes sem restrições 

irrazoáveis ou injustificadas”99. 

Logo, o princípio do respeito ao autorregramento da vontade figura como uma 

importante ferramenta para a construção de um processo civil democrático. A partir dele, a 

vontade das partes passa a ter papel fundamental na condução do procedimento, que pode ser 

adaptado em virtude das peculiaridades da causa. 

 

3.1.2 Princípio da adequação 

 

Consoante Fredie Didier Jr., o devido processo legal possui função integrativa dos 

princípios, de modo que dele pode ser extraído ainda outros princípios e garantias fundamentais. 

Desta forma, o processo deve possuir uma série de atributos para que seja considerado como 

“devido”. Dentre estes atributos, está a adequação. Assim, o princípio da adequação pode ser 

entendido como uma decorrência do princípio do devido processo legal100. 

E, ainda conforme referido autor, a adequação pode ser vislumbrada sob três dimensões, 

quais sejam a) legislativa, com o intuito de informar as regras processuais no momento de 

produção das leis; b) jurisdicional, que autoriza que o juiz adapte o procedimento às 

especificidades da causa, sendo feita com base no caso concreto; e c) negocial, sendo o 

procedimento adequado negocialmente pelas partes. Nas dimensões jurisdicional e negocial, a 

adequação é realizada no bojo de determinado processo, de modo que alguns autores preferem 

“designar o fenômeno de adaptabilidade, flexibilidade ou elasticidade do processo”. 

Compartilhando da mesma concepção, Leonardo Carneiro da Cunha posiciona-se no 

sentido de que se faz necessária a adequação do processo às peculiaridades do caso concreto. 

Prossegue afirmando que para que a tutela jurisdicional seja efetiva, concretizada pela exigência 

de um devido processo legal, é imprescindível que haja adequação, sendo que este princípio é 

extraído da garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional e da cláusula do devido 

processo legal101. 
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Nesta senda, dispõe Fernando da Fonseca Garjadoni que a regra é que a adaptação do 

processo aos sujeitos e ao objeto ocorra no âmbito do Poder Legislativo, com a criação de 

procedimentos e a previsão de formatos adequados às necessidades locais e temporais. Assim, 

fala-se em princípio da adequação para tratar da imposição dirigida ao legislador para a 

construção de modelos de procedimentos que sejam adequados à tutela especial do direito 

discutido102. 

Deste modo, o legislador do CPC/15, em atenção ao princípio da adequação, 

contemplou diversos mecanismos para tornar o procedimento mais adequado às especificidades 

da causa, de modo que a adequação não foi realizada apenas no plano legislativo, com a 

previsão de procedimentos mais adequados à tutela de determinados direitos, mas também foi 

prevista em concreto, sendo facultado às partes ou ao juiz a flexibilização do procedimento. 

Neste sentido, a adequação do processo de origem negocial decorre dos negócios 

processuais celebrados pelos sujeitos processuais, os quais podem tanto se restringir aos 

litigantes, a exemplo da convenção no qual as partes realizam acordo sobre competência 

relativa, bem como podem incluir o órgão jurisdicional, como ocorre na hipótese de 

estabelecimento de calendário processual. 

Ademais, consoante lição de Fredie Didier Jr., “o princípio da adequação não se refere 

apenas ao procedimento. A tutela jurisdicional há de ser adequada; o procedimento é apenas 

uma forma de se encarar este fenômeno”103. 

Portanto, a adequação procedimental, que passa figurar como princípio no CPC/15, 

mostra-se como mecanismo fundamental para que o processo seja adequado às suas finalidades, 

podendo, para tanto, serem realizadas alterações procedimentais pelo juiz ou pelas partes, 

através dos negócios jurídicos processuais. 

Mais uma vez, destaca-se que esta é uma abordagem fincada em uma ideia 

exclusivamente normativa e prescritiva do instituto. A análise empírica será realizada no último 

capítulo deste trabalho e demonstrará as dificuldades de se implementar uma nova lógica em 

um sistema e uma cultura jurídica estabelecida a partir de outras orientações. 
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3.1.3 Princípio da cooperação 

 

O art. 6.º do CPC/15 prevê que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si 

para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”, inserindo, assim, o 

princípio da cooperação como uma das normas fundamentais do processo civil. Este dispositivo 

exerce duas funções importantes no ordenamento jurídico-processual brasileiro, quais sejam (i) 

estruturar o processo civil sob o modelo cooperativo; e (ii) firmar o funcionamento do sistema 

processual a partir do princípio da cooperação. 

Assim, consoante Daniel Francisco Mitidiero, dentre os fins almejados pelo princípio 

da cooperação se encontram o combate ao desperdício, a primazia das decisões de mérito em 

desfavor das processuais, a busca da verdade e o emprego de técnicas executivas adequadas à 

efetivação dos direitos104. 

Deste modo, de acordo com as lições de Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini, 

o princípio da cooperação decorre do próprio regime democrático, que exige a participação de 

todos aqueles que possam ser atingidos pelo exercício da jurisdição, que, aliás, só assim poderá 

ser considerado legítimo. No âmbito do processo, a cooperação é verificada com a participação 

das partes e terceiros que devem construir, juntamente com o juiz, a decisão105. 

Sobre o tema, leciona Murilo Teixeira Avelino que106  

 

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, expectador 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 um diálogo democrático, 

ético e participativo na prestação da jurisdição. 

 

Neste sentido, consoante Fredie Didier Jr., tem-se o redimensionamento do princípio do 

contraditório, que é considerado instrumento imprescindível para aprimorar a decisão judicial, 

sendo incluído o órgão jurisdicional no diálogo processual. Deste modo, o que se deseja é uma 

condução cooperativa do processo, não havendo destaque para um sujeito processual 

específico107. 

                                                           
104 MITIDIERO, Daniel Francisco. Colaboração no processo civil: pressupostos sociais, lógicos e éticos. São 
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Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini destacam, inclusive, que a decisão 

judicial “somente alcançará a esperada legitimidade democrática, e via de consequência, a 

almejada rapidez e justiça, se a cooperação for uma constante no iter processual”108. 

Outrossim, de acordo com José Miguel Garcia Medina, a colaboração deve vigorar entre 

as partes, das partes para com o juiz e do juiz para com as partes e ocorre através da prática dos 

atos processuais, que, no que toca as partes, realiza-se com o exercício dos direitos de ação, 

defesa e manifestação em geral, e, no que toca ao magistrado, efetiva-se através das ordens e 

decisões109.  

A cooperação, como dever imposto aos sujeitos do processo, também pressupõe uma 

harmoniosa sintonia na prática de atos processuais, os quais devem ser realizados sempre sob 

o signo da boa-fé. 

Não obstante, consoante Lorena Miranda Santos, ressalta-se que há inegável relação 

entre o princípio da cooperação e o autorregramento da vontade, na medida em que o modelo 

cooperativo estrutura o sistema de modo que este se torna mais receptivo aos negócios jurídicos 

processuais, prestigiando o respeito à atuação das partes no processo, aniquilando o dogma da 

irrelevância da vontade e motivando o juiz à adoção de uma postura menos autoritária e mais 

comunicativa110. 

Desta feita, é possível afirmar que os negócios jurídicos processuais possuem 

fundamento no princípio da cooperação, na medida em que, como visto, o ambiente cooperativo 

viabiliza que as vontades sejam convergentes ao ponto de tornar o processo e o procedimento 

mais adequado às especificidades da causa. 

 

3.2.4 Princípio da eficiência 

 

Com a vigência do CPC/15, o princípio da eficiência passou a ser expressamente 

admitido no processo civil, conforme previsão do art. 8º daquele Diploma, que estabelece que 

o juiz, ao aplicar as normas do ordenamento jurídico, deve atender aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, de modo a preservar e desenvolver a dignidade da pessoa humana, 
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tudo em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, 

publicidade e eficiência. 

Consoante Murilo Avelino Teixeira111, a eficiência leva em consideração a relação entre 

os meios utilizados e os resultados alcançados, atentando para a finalidade previamente 

estabelecida. 

Assim, de acordo com as lições de Leonardo Carneiro da Cunha, o princípio da 

eficiência está associado ao princípio da adequação e à gestão do processo. Deve o juiz, com o 

intuito de se livrar do rigor procedimental e de adequar o processo ao caso concreto, adaptar o 

procedimento de modo eficiente, com a adoção de todas as medidas previstas no ordenamento 

para tanto. É importante que a eficiência atue também como critério interpretativo, de forma 

que as normas devem ser interpretadas visando prestigiar a eficiência, sendo permitida a adoção 

de técnicas atípicas ou, inclusive, a celebração de negócios processuais112. 

Ou seja, consoante Fredie Didier Jr., a aplicação do princípio da eficiência ao processo 

judicial determina a condução eficiente de um processo específico pelo órgão jurisdicional, 

estando associado à gestão do processo, de modo que sua aplicação pode ser considerada como 

uma versão contemporânea e atualizada do princípio da economia processual.  

Assim, a eficiência almejada pelo princípio em comento pode ser resumida como “a 

atuação que promove os fins do processo de modo satisfatório em termos quantitativos, 

qualitativos e probabilísticos”113. 

Por fim, de acordo com a lição de Murilo Avenilo Teixeira114, o princípio da eficiência 

figura como um dos fundamentos diretos para o reconhecimento dos negócios jurídicos 

processuais atípicos – os quais serão melhor estudados em momento oportuno. No mesmo 

sentido, Fredie Diddier Jr. ensina que115: 

 

O princípio da eficiência é fundamento para que se permita a adoção, pelo órgão 

jurisdicional, de técnicas atípicas (porque não prevista expressamente na lei) de gestão 
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do processo (...), em que se promovam certas alterações procedimentais, como a 

ampliação de prazos ou inversão da ordem de produção de provas. 

 

Assim, por intermédio dos negócios processuais é facultado que o procedimento passe 

por alterações conforme as necessidades dos sujeitos processuais ou do direito material 

discutido. Desta forma, o foco do debate processual se desloca para a sua matéria, se inclinando 

para a construção de uma decisão justa e eficiente para a situação concreta. 

 

3.3 REQUISITOS DE VALIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS PROCESSUAIS 

 

Como qualquer negócio jurídico, os negócios jurídicos processuais passam pelo plano 

da validade dos atos jurídicos, em geral previstos nos incisos do art. 104 do CC, que são regras 

relativas a institutos da teoria geral do direito. 

Saliente-se que não basta a observância dos requisitos previstos no Código supracitado, 

sendo necessário considerar a incidência da lei processual sobre estes negócios jurídicos, 

adquirindo contornos específicos. 

Assim, para a celebração do negócio processual, será necessária a observância de todos 

os requisitos gerais de validade para a prática dos atos processuais. Os negócios jurídicos 

processuais se sujeitam, ainda, às regras do regime de invalidades do CPC/15, presentes nos 

arts. 276 e seguintes. 

Neste sentido, o Enunciado nº 403 do Fórum Permanente de Processualistas Civis 

estabelece que “a validade do negócio jurídico processual, requer agente capaz, objeto lícito, 

possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei”. 

Sobre o tema, Teresa Arruda Alvim Wambier sustenta que não vigora o “vale tudo” 

processual, e completa afirmando que o negócio jurídico processual não tem, e nem deve ter, 

esta extensão116. 

Passemos a analisar, portanto, cada requisito de validade dos negócios processuais. 

 

3.3.1 Capacidade  

 

O primeiro requisito de validade dos negócios jurídicos é a capacidade das partes. No 

ordenamento jurídico brasileiro, a capacidade é abordada tanto no estudo do direito civil, como 
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no estudo do direito processual. Neste último, analisa-se a capacidade processual à luz dos 

critérios advindos do direito material, concluindo-se pela existência da capacidade de ser parte, 

da capacidade de estar em juízo e da capacidade postulatória117. 

Em outras palavras, ao tratar da capacidade processual, o art. 70 do CPC/15 estabelece 

que “toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em 

juízo”, de modo que a capacidade processual seria uma decorrência da capacidade civil. 

A necessidade de que os sujeitos sejam “plenamente capazes”, constante na redação do 

caput do art. 190 do CPC/15, leva ao entendimento de que não seria possível a celebração dos 

negócios processuais pelos absolutamente incapazes e pelos relativamente incapazes, ainda que 

devidamente representados ou assistidos. No entanto, tal ponto é de grande divergência na 

doutrina. 

Eduardo Cambi entende que a capacidade prevista no artigo supracitado é uma espécie 

de disposição para agir, de per si, sem representação ou assistência no processo. Por isso, em 

relação aos materialmente incapazes, entende que, com intermédio de representante ou de 

assistente e com a oitiva do Ministério Público, acaso necessário, não haverá qualquer 

empecilho à realização da convenção processual118 

João Paulo Lordelo Guimarães Tavares também defende a necessidade de capacidade 

processual para a realização de negócios jurídicos processuais, a qual entende tratar-se de 

“aptidão para praticar atos processuais, pessoalmente ou pelas pessoas legalmente indicadas”. 

Assim, conclui que, no caso de incapacidade material, não seria possível a realização de 

convenções processuais sem a devida representação ou assistência119. 

Por sua vez, entende Fredie Didier Jr. que a capacidade exigida no art. 190 do CPC/15 

se trata de capacidade negocial das partes, que pressupõe a capacidade processual, mas não se 

limita a ela: 

 

A observância é importante, pois o sujeito pode ser incapaz civil e capaz processual, 

como, por exemplo, o menor de dezesseis anos, que tem capacidade processual para 

a ação popular, embora não tenha capacidade civil. Embora normalmente quem tenha 

capacidade civil tenha capacidade processual, isso pode não acontecer. Como se trata 

de negócios jurídicos processuais, nada mais justo que se exija capacidade processual 

para celebrá-los. 

 

                                                           
117 BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 139/140. 
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Quanto aos incapazes, entende que eles não poderiam celebrar sozinhos os negócios 

processuais. Contudo, se estiverem devidamente representados ou assistidos, não haveria 

impedimento para que pudessem celebrar negócios processuais. 

Sob esta ótica, Fredie Didier Jr. leciona que o estabelecimento da capacidade processual 

como requisito para a celebração dos negócios processuais é de suma importância, visto que há 

situações nas quais o indivíduo não goza de capacidade civil, mas possui capacidade 

processual120. 

Nesse sentido, consoante lição de Pedro Henrique Nogueira, a representação figura 

como forma de proporcionar o exercício dos direitos e faculdades processuais da parte que 

precisa ser representada. Assim, seria possível admitir a celebração de negócios processuais 

pelos incapazes, assim como pelo espólio e pelo condomínio, por exemplo121. 

Em sentido contrário aos que defendem a exigência da capacidade processual, 

Alexandre Freitas Câmara122 e Cássio Scarpinella Bueno123 entendem que o art. 190 do CPC/15 

ao mencionar partes “absolutamente capazes” exclui a possibilidade de que partes 

materialmente incapazes, mesmo que assistidas ou representadas, celebrem negócios 

processuais. Compartilha da mesma opinião, Fernando da Fonseca Gajardoni124, contudo, o 

autor faz relevante observação ao destacar que tal vedação não decorre de aplicação do regime 

de negócios jurídicos em geral, mas sim de vedação legal processual específica. 

Flávio Luiz Yarshell também entende que, diante da exigência do artigo 190 do CPC/15, 

resta excluída a possibilidade de celebração de negócio jurídico processual por pessoas 

absolutamente incapazes, mesmo que na pessoa de seus representantes legais. Neste contexto, 

destaca referido autor que a distinção entre o absolutamente incapaz e o relativamente incapaz 

é essencial, ao passo que o vício daquele gera a nulidade do ato (art. 166, II do CC), enquanto 

este gera a anulabilidade (art. 171, I do CC)125. 

Em corrente contrária aos que priorizam a capacidade material, para Antonio do Passo 

Cabral a capacidade exigida deve ser combinada. Segundo o autor, a limitação da capacidade 

ao direito material não faria sentido, eis que, sendo a convenção um negócio jurídico processual, 
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devem ser considerados seus efeitos futuros, de forma que deveria, em princípio, respeitar os 

pressupostos processuais. Assim, entende necessária a conjugação da capacidade de ser parte 

com a capacidade de estar em juízo, que, segundo define, é a possibilidade de exercício 

autônomo de situações ativas126. 

 Outrossim, referido autor destaca que a capacidade das partes deve ser aferida no 

momento da prática do ato, ou seja, no momento da celebração do negócio processual, de modo 

que a incapacidade superveniente à prática do ato não repercute na sua validade. Deste modo, 

a ocorrência de fato posterior ao negócio processual que supra a incapacidade da parte 

normalmente não é suficiente para sanar o vício, sendo necessária, na maioria dos casos, que 

haja ratificação, atentando-se ao disposto nos arts. 172 e 175 do CC127. 

À vista de todo o exposto, o que se verifica é um cenário de extrema incerteza e 

imprecisão quanto a capacidade prevista no art. 190 do CPC/15, sendo esta um dos pressupostos 

básicos para a celebração do negócio jurídico processual, o que já chama a atenção quanto à 

implementação dos negócios, uma vez que, nem mesmo no campo doutrinário, existe consenso 

sobre a extensão do seu uso. 

Dessa forma, a admissibilidade das convenções processuais das partes acabará, como 

costuma ocorrer, sendo definida caso a caso, conforme o entendimento do magistrado. Tal 

perspectiva, certamente, contraria a ideia de segurança jurídica e, até mesmo, cria certa 

descrença quanto à seriedade na aplicação do instituto. 

 

3.3.2 Objeto 

 

O CPC/15 previu que os negócios processuais são admissíveis quando em jogo direitos 

que admitam autocomposição. Entretanto, não é raro que haja uma confusão entre os direitos 

passíveis de autocomposição e os direitos disponíveis. Outro problema e eventual obstáculo 

para o uso consensual dos negócios jurídicos processuais, na prática. 

Alguns autores estrangeiros como Loic Cadiet e Laura Weiller, representantes da 

doutrina francesa, e Titina Pezzani, da doutrina italiana, sustentam a impossibilidade de acordos 

processuais quando a questão de fundo (direito objeto do litígio) versar sobre direitos dos quais 
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as partes não possuem o direito à livre disposição. Para essa corrente doutrinária, portanto, é 

irrelevante a natureza do interesse das partes em questão, se de direito material ou processual128. 

Apesar de se tratar de uma minoria, alguns autores brasileiros, como Trícia Navarro 

Xavier Cabral129 e Eduardo Cambi130, também defendem que a indisponibilidade do direito 

material objeto do litígio deveria ser um limite à convenção das partes. 

Sobre essa corrente, Diogo Assumpção Rezende de Almeida pondera que a mesma 

tende ao tratamento indiferenciado da indisponibilidade, independentemente de esta atingir 

direito processual ou material – a transação e a convenção processual seriam vedadas de 

qualquer forma.  

Continua o autor a destacar que “a identificação da indisponibilidade e da natureza do 

direito é, a meu ver, extremamente relevante para a aferição da eficácia de uma convenção 

processual”, pois, são inúmeros os exemplos em que a indisponibilidade do direito material em 

disputa não afetará a alteração do procedimento pelas partes e vice-versa131. 

Também nesse sentido, Alexandre Freitas Câmara132 e Fredie Didier Jr.133 citam os 

exemplos de lides que abordam direitos coletivos ou de alimentos. Nesses casos, apesar da 

indisponibilidade do direito material, pode se admitir a solução da questão por autocomposição. 

Eduardo Talamini, por sua vez, ensina que falar em autocomposição significa abranger 

qualquer modalidade de solução extrajudicial do litígio e não apenas e exclusivamente as que 

envolvam direito material disponível134. 

Não obstante, Antonio do Passo Cabral aponta como positivo o abandono do termo 

“direitos disponíveis” diante da dificuldade de consenso para defini-lo, eis que, a partir de uma 

análise doutrinária, podem ser observados diversos critérios para tanto, como, por exemplo, 
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renunciabilidade, interesse público, alienabilidade, exclusividade da disposição pelo seu titular, 

impossibilidade de limitação ou restrição, dentre135. 

Flávio Luiz Yarshell concorda que o termo autocomposição foi utilizado para afastar a 

ideia de direitos disponíveis ou indisponíveis, a fim de que se possa concluir que as convenções 

se limitam aos direitos que comportem “transação, renúncia ou submissão”. Contudo, ainda 

assim critica a opção do legislador por entender que a tentativa de distinção entre os termos 

poderia ensejar dúvidas quanto à possibilidade e aos limites do negócio processual136. 

Outrossim, Teresa Arruda Alvim Wambier ensina que a autocomposição deve ser 

entendida como o conjunto de técnicas por intermédio das quais as partes podem atingir a 

solução da controvérsia entre si estabelecida sem que exista a prolação de uma decisão judicial 

de acertamento de direitos137. 

Portanto, observa-se que o termo “autocomposição” foi adotado pelo legislador de 

forma pensada, principalmente diante da corrente doutrinária estrangeira que enxergava na 

indisponibilidade do direito material motivo para limitar a celebração de negócios processuais. 

Inclusive, nesse sentido, foi aprovado o Enunciado nº 135 do Fórum Permanente de 

Processualistas Civis, estabelecendo que “a indisponibilidade do direito material não impede, 

por si só, a celebração do negócio jurídico”. 

Assim, os direitos que podem ser objeto dos negócios processuais são aqueles que 

admitem a autocomposição, ou seja, aqueles que comportam transação, renúncia ou submissão. 

Os direitos passiveis de autocomposição não se confundem, então, com os direitos disponíveis. 

Logo, consoante lição de Bruno Garcia Redondo, quando o direito material comportar 

autocomposição, será sempre lícito que as partes convencionem livremente sobre ele, mesmo 

nas situações em que o negócio processual seja prejudicial a uma das partes138. 

Em decorrência disto, resta patente que é possível também a disposição sobre os ônus, 

poderes, deveres e faculdades processuais, por mais que uma parte seja beneficiada em 

detrimento da outra. É o que dispõem os Enunciados nº 257 e 258 do Fórum Permanente de 

Processualistas Civis, senão vejamos: 
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Enunciado nº 257: O art. 190 autoriza que as partes tanto estipulem mudanças do 

procedimento quanto convencionem sobre seus ônus, poderes, faculdades e deveres 

processuais. 

 

Enunciado nº 258: As partes podem convencionar sobre seus ônus, poderes, 

faculdades e deveres processuais, ainda que esta convenção não importe ajustes às 

especificidades da causa. 

 

Outrossim, há de se destacar, ainda, que somente podem ser objeto dos negócios 

processuais os comportamentos lícitos. Nesse sentido, leciona Cassio Scarpinella Bueno que 

“as partes não podem validamente convencionar, por exemplo, a admissão de provas ilícitas ou 

ilicitamente obtidas ou a supressão do dever de boa-fé processual”139. 

Ainda, Leonardo Carneiro da Cunha leciona também ser imprescindível a observância 

quanto à licitude do objeto do negócio processual, de modo que não será admitido acordo que 

autorize a utilização de prova ilícita, que dispense a fundamentação das decisões judiciais, que 

imponha o segredo de justiça à despeito do princípio constitucional da publicidade, que 

modifique a competência absoluta e que dispense o reexame necessário140. 

Sob a mesma ótica, ensina Fredie Didier Jr. que, 

 

(...) São nulos, por exemplo, o negócio processual em que uma parte aceite ser 

torturada no depoimento pessoal e o negócio em que as partes aceitem ser julgadas 

com base em provas de fé (carta psicografada, por exemplo). No primeiro caso, o 

objeto do negócio é a prática de um crime; no segundo, o objeto do negócio vincula o 

Estado-juiz, que é laico, a decidir com base em premissa religiosa, o que é 

inconstitucional (art. 19, I, CF/1988). 

 

Ainda segundo referido autor, por conseguinte, sempre que regular expressamente um 

negócio processual, a lei delimitará os contornos de seu objeto141: 

 

Acordo sobre competência, por exemplo, é expressamente regulado (art. 63 do CPC) 

e o seu objeto, claramente definido: somente a competência relativa pode ser 

negociada. Assim, acordo sobre a competência em razão da matéria, da função e da 

pessoa não pode ser objeto de negócio processual. Acordo de supressão de primeira 

instância é exemplo de acordo sobre competência funcional: acorda-se para que a 

causa não tramite perante o juiz e vá direto ao tribunal, que passaria a ter competência 

funcional originária, e não derivada; esse acordo é proibido. 
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Sobre este ponto, destaca-se o Enunciado nº 20 do Fórum Permanente de Processualistas 

Civis: 

 

Enunciado nº 20: Não são admissíveis os seguintes negócios bilaterais, dentre outros: 

acordo para modificação da competência absoluta, acordo para supressão de primeira 

instancia, acordo para afastar motivos de impedimento do juiz, acordo para criação de 

novas espécies recursais, acordo para ampliação das hipóteses de cabimento de 

recursos. 

 

Por conseguinte, Fredie Didier Jr., ainda discorrendo sobre o objeto dos negócios 

processuais, dispõe que sempre que a matéria for de reserva legal, a negociação processual em 

torno dela é ilícita, citando como exemplo a impossibilidade de criar novos recursos por negócio 

processual, ao passo que os mesmos se encontram em lei através de rol taxativo142. 

Complementando o acima disposto, Julia Lipiani e Marília Siqueira sustentam que, 

embora as partes não possam negociar sobre o cabimento dos recursos, por cuidar-se de remédio 

voluntário, cuja natureza é a extensão do direito de ação e cuja classificação é de direito 

potestativo, as partes podem firmar negócio jurídico processual para suprimir o acesso à 

segunda instância143. 

Ainda sobre o tema, Antonio do Passo Cabral144 fornece diversos exemplos sobre os 

quais as partes não poderiam convencionar por extrapolar os limites de sua autonomia e invadir 

a esfera de atuação da coletividade ou do judiciário, como a intervenção do Ministério Público 

como fiscal da ordem jurídica, os poderes do juiz, sua imparcialidade, a capacidade postulatória, 

o uso da língua portuguesa, entre outros.  

Neste sentido, Marcos Bernardes de Mello afirma que as normas jurídicas cogentes são 

como um limite geral de validade dos negócios jurídicos, de modo que vigora no sistema 

jurídico brasileiro um princípio implícito, qual seja o princípio da respeitabilidade das normas 

cogentes, 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, salvo se outra sanção não lhe é, taxativamente, 

cominada145. 
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Por fim, Fredie Didier Jr. opina que é possível a inserção de negócios processuais em 

contrato de adesão, desde que o mesmo não seja abusivo, ao passo que será nulo, consoante 

parágrafo único do art. 190 do CPC/15. Não se pode, por exemplo, onerar excessivamente uma 

das partes146. 

Sobre o tema, ensina Teresa Arruda Alvin Wambier que a cláusula prevista no contrato 

de adesão será considerada abusiva quando restringir, eliminar ou dificultar o exercício dos 

direitos ou faculdades processuais da parte e quando não resultar da autonomia da vontade por 

ela manifestada. Assim, conclui que147: 

 

Trata-se de vedação bastante salutar, que visa evitar abusos, pois nessa modalidade de 

contratos não há um amplo espaço de negociação entre as partes contrapostas. Na 

verdade, um dos sujeitos estipula, unilateralmente, as condições e obrigações, 

cabendo ao aderente simplesmente aceitar ou não o que ali foi predisposto, pouco o 

quase nada participando da formação do ato. A base da negociação processual está 

justamente na valorização do autorregramento de vontade, existente em grau mínimo 

nos contratos de adesão, dai por que o dispositivo veda a inserção de convenções sobre 

o processo em contratos de adesão, mas em casos de abuso, mesmo porque em tese é 

possível, embora pouco provável, que o contrato de adesão contenha estipulação 

relativa ao processo, que seja mais benéfica ao aderente. 

 

Neste sentido, o Enunciado nº 408 do Fórum Permanente de Processualistas Civis 

estabelece que “quando houver no contrato de adesão negócio jurídico processual com 

previsões ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao 

aderente”.  

 

3.3.3 Forma 

 

Para Flávio Luiz Yarshell, a declaração de vontade que figura como elemento essencial 

à existência do negócio processual deve, obrigatoriamente, ter forma escrita. Por mais que a 

declaração de vontade tenha sido manifestada oralmente na audiência, esta deverá ser reduzida 

a termo ou, ao menos, registrada em algum meio que permita a sua reprodução em momento 

oportuno. A observância da forma escrita é essencial como forma de permitir o acesso a tudo 

que foi produzido no processo, garantindo o contraditório e a publicidade, em atenção ao 

brocardo “o que não está nos autos não está no mundo”. 
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Sob esse ângulo, ensina ainda o autor que, para ser válido, o negócio processual não está 

sujeito a forma processual, consoante art. 166, IV do CC, de modo que não há sequer exigência 

de que seja celebrado por instrumento público, “nem mesmo quando este último for requisito 

de validade de atos objeto de controvérsia judicial”148. 

No mesmo sentido, entende Cassio Scarpinella Bueno que “quanto à forma, entende-se 

que os atos processuais devam ser produzidos desde logo por escrito, ou, ao menos, reduzidos 

a escrito quando produzidos oralmente, como se apresenta como regra geral para os atos 

processuais”149. 

Por sua vez, Fredie Didier Jr. leciona que “a forma do negócio processual atípico é 

livre”. Segundo o autor, a consagração dos negócios processuais atípicos confere liberdade à 

forma que o negócio processual se apresenta, sendo possível que os negócios processuais sejam 

escritos ou orais, expressos ou tácitos, decorrentes de instrumento particular celebrado pelas 

partes ou pactuados em audiência150. 

No entanto, referido doutrinador ressalta que há casos excepcionais em que a lei exige 

forma escrita, tal como o foro de eleição e convenção de arbitragem. 

De igual forma, Diogo de Almeida sustenta que ao negócio jurídico processual “se 

aplica a regra genérica quanto à forma, isto é, vigora a liberdade formal plena, desde que a lei 

não preveja diversamente e discipline formato específico para determinado ato processual”151. 

Outrossim, segundo Candido Dinamarco, a exigência formal tem como finalidade 

conferir segurança e coibir abusos, contudo, o processo civil brasileiro é idealizado sobre a sua 

função, visando a concretização de escopos, devendo sempre ser observado o princípio da 

instrumentalidade das formas. Destarte, se a forma escolhida pelas partes possui alguma 

invalidade, mas o negócio atingiu seu objetivo sem causar prejuízos à ordem pública processual 

ou às partes, a decretação da sua nulidade será ilícita152. 

No mesmo sentido, o Enunciado nº 16 do Fórum Permanente de Processualistas Civis 

estabelece que “o controle dos requisitos objetivos e subjetivos de validade da convenção de 
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procedimento deve ser conjugado com a regra segundo a qual não há invalidade do ato sem 

prejuízo”. Assim, fica nítido que o objetivo é o aproveitamento dos negócios processuais, sendo 

preservados sempre que possível. 

Portanto, quanto à forma do negócio processual, não há uma exigência específica, sendo 

necessário apenas um meio que comprove a celebração, devendo constar nos autos para que 

nele possa produzir seus efeitos. Por mais que a forma adotada não se mostre adequada, o 

negócio processual será válido desde que não cause prejuízos, em atenção à instrumentalidade 

das formas. 

 

3.4 CLASSIFICAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS PROCESSUAIS 

 

3.4.1. Quanto à ticipidade: típicos e atípicos 

 

O negócio jurídico é, supostamente, produto da autonomia privada ou da autorregulação 

de interesses, sendo decorrente da liberdade de celebração e de estipulação de regras entre as 

partes. Contudo, isso não impede que a legislação fixe o regime de determinados negócios. 

Nesse caso, existe um tipo previsto em lei, sendo por ela regulado.  

Nesse modelo, encaixa-se o negócio jurídico processual típico, o qual dispensa o esforço 

das partes para sua regulação, vez que já está estabelecida em lei.  

Ainda quando da vigência do CPC/73, já existiam inúmeras previsões legais de negócios 

processuais típicos, como bem enumera Leonardo Carneiro da Cunha153: 

 

a) modificação do réu na nomeação à autoria (arts. 65 e 66); 

b) sucessão do alienante ou cedente pelo adquirente ou cessionário da coisa litigiosa 

(art. 42, par 1º);  

c) acordo de eleição de foro (art. 111); 

d) prorrogação da competência territorial por inércia do réu (art. 114); 

e) desistência do recurso (art. 158; art. 500, III);  

f) convenções sobre prazos dilatórios (art. 181);  

g) convenção para suspensão do processo (arts. 264, II, e 792);  

h) desistência da ação (art. 267, par 4º; art. 158, parágrafo único); 

i) convenção de arbitragem (art. 267, VII; art. 301, IX); 

j) revogação da convecção de arbitragem (art. 301, IX, e §4º); 

k) reconhecimento da procedência do pedido (art. 269, II); 

l) transação judicial (arts. 269, III, 475-N, III e V, e 794, II); 

m) renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação (art. 269, V);  

n) convenção sobre a distribuição do ônus da prova (art. 333, par. único); 

o)  acordo para retirar dos autos o documento cuja falsidade foi arguida (art. 333, 

parágrafo único); 
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p) conciliação em audiência (arts. 447 e 449); 

q) adiamento da audiência por convecção das partes (art. 453, I); 

r) convenção sobre alegações finais orais de litisconsortes (art. 454, § 1º) 

s) liquidação por arbitramento em razão de convenção das partes (art.  475–C, I), 

dentre outros. 

 

Por sua vez, o CPC/15 não apenas manteve vários negócios processuais típicos 

anteriormente previstos, como, por exemplo, convenção sobre eleição de foro, sobre suspensão 

do processo e sobre distribuição do ônus da prova, como também criou diversos outros.  

Assim, indica Fredie Didier Jr. alguns exemplos previstos no Diploma atual154: 

 

a) cláusula de eleição de foro (art. 63); 

b) negócio tácito de que a causa tramite em juízo relativamente incompetente (art. 65); 

c) convenção de suspensão do processo (art. 313, II); 

d) negócio sobre adiamento da audiência (art. 362, I); 

e) a desistência da ação (art. 485, par. 4º);  

f)  a retirada dos autos de documento objeto de arguição de falsidade (art. 432, par. 

único);  

g) redução de prazos peremptórios (art. 222, par. 1º);  

h) renúncia ao prazo (art. 225); 

i) calendário processual (art. 191);  

j) audiência de saneamento e organização em cooperação com as partes (art. 357, par. 

3º); 

k) acordo de saneamento ou saneamento consensual (art. 364, par. 2º); 

l) cláusula de inversão do ônus da prova (art. 373, § 3.º) 

m) escolha consensual do perito (art. 471); 

n) escolha do arbitramento como técnica de liquidação (art. 509, I); 

o) desistência do recurso (art. 999), entre outros. 

 

Quanto a produção de efeitos, Leonardo Carneiro da Cunha ensina que os mesmos se 

dão de forma imediata, sendo esta a regra. No entanto, ressalta que a desistência da ação é uma 

exceção, ao passo que esta só produz efeitos após a homologação pelo juiz, conforme previsto 

no parágrafo único do art. 200 do CPC/15. No entanto, ressalta que155 

 

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

Trata-se apenas de uma condição legal para a produção de efeitos. O negócio já existe 

com a manifestação da vontade e, se já apresentada a contestação, com a concordância 

do réu; apenas seus efeitos só se produzem com a homologação. Não se deve 

confundir o plano da existência com o da eficácia. A lei pode ser mais rigorosa na 

disciplina do negócio jurídico, ou submetê-lo a controle, ou exigir determinada 

condição. Isso não afasta a natureza negocial da manifestação da vontade de desistir 

da ação. A parte pode escolher a categoria jurídica, o que já é suficiente para que se 

tenha aí um negócio jurídico. 
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Neste sentido, complementa Fredie Didier Jr. que “a autonomia privada pode ser mais 

ou menos regulada, mais ou menos submetida a controle, mas isso não desnatura o ato como 

negócio”. E, conclui afirmando que156 

 

Negócios processuais que tenham por objeto as situações jurídicas processuais 

dispensam, invariavelmente, a homologação judicial. Negócios processuais que 

tenham por objeto mudanças no procedimento podem sujeitar-se a homologação, 

embora nem sempre isso ocorra. 

 

Outrossim, além dos negócios típicos, é possível que as partes pactuem negócios que 

não se encaixem nos tipos legais, estruturando-os de modo a atender às suas conveniências e 

necessidades. O negócio é engendrado pelas partes, não havendo detalhamento legal. Nesse 

caso, o negócio jurídico processual é atípico. 

Segundo Leonardo Carneiro da Cunha, os negócios jurídicos processuais atípicos já 

estavam autorizados quando da vigência do CPC/73, considerando o disposto em seu art. 158, 

qual seja “os atos das partes, consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade, 

produzem imediatamente a constituição, a modificação ou a extinção de direitos 

processuais”157. 

No atual CPC, os negócios processuais atípicos estão previstos em seu art. 190, caput. 

Estabelece o referido dispositivo, como já referenciado neste trabalho, a disponibilidade das 

partes para convencionar alterações processuais e procedimentais, adaptando o processo à 

realidade do caso específico. Trata-se de cláusula geral de acordo de procedimento, pela qual 

se permite às partes a convenção sobre os seus ônus, poderes, faculdade e deveres processuais, 

da qual, segundo Fredie Didier Jr., se extrai o subprincípio da atipicidade da negociação 

processual, previsto no art. 200, caput, do CPC/15. 

Diz-se subprincípio, pois serve à concretização do princípio de respeito ao regramento 

da vontade no processo e, “em decorrência dessa cláusula geral podem advir diversas espécies 

de negócios processuais atípicos. Muito embora tenha o legislador usado o verbo 

“convencionar” no caput e no parágrafo único, a cláusula geral permite negócios processuais, 

gênero de que as convenções são espécies”158. 
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Daí, segundo Leonardo Carneiro da Cunha, tem-se que “é possível qualquer tipo de 

negócio entre as partes ou entre estas e o juiz”. Assim, a adoção de uma cláusula geral de 

admissão dos negócios processuais implica uma abertura do sistema jurídico, visto que 

“cláusula geral é espécie de texto normativo caracterizado pela abertura quanto à hipótese fática 

e quanto à consequência jurídica”159. 

Outrossim, segundo Murilo Teixeira Avelino, a relevância da vontade dos sujeitos 

processuais é considerada como ponto de partida para a flexibilização do procedimento. Neste 

sentido, a inserção da cláusula geral de negociação processual figura como importante 

ferramenta para a promoção da flexibilização procedimental, concedendo às partes poder de 

convencionar sobre o procedimento, bem como para adequá-lo ao caso concreto160. 

Sob este enfoque, ensina Bruno Garcia Redondo que a cláusula geral confere às partes 

grande liberdade para a celebração nos negócios processuais. Desde que respeitados os limites 

previstos, as partes podem convencionar sobre quaisquer ônus, poderes, deveres ou faculdades, 

bem como sobre quaisquer mudanças procedimentais161 . 

É o que também ensina Fredie Didier Jr.: 

 

“O negócio processual atípico tem por objeto as situações jurídicas processuais – 

ônus, faculdades, deveres e poderes (“poderes”, neste caso, significa qualquer 

situação jurídica ativa, o que inclui direitos subjetivos, direitos potestativos e poderes 

propriamente ditos). O negócio processual atípico também pode ter por objeto o ato 

processual – redefinição de sua forma ou da ordem de encadeamento dos atos, por 

exemplo. 

Não se trata de negócio sobre o direito litigioso – essa é a autocomposição, já bastante 

conhecida. No caso, negocia-se sobre o processo, alterando suas regras, e não sobre o 

objeto litigioso do processo. São negócios que derrogam normas processuais”. 

 

Outrossim, referido autor enumera exemplos de negócios processuais atípicos, 

permitidos pelo art. 190 do CPC/15, quais sejam acordo de impenhorabilidade, acordo de 

instância única, acordo de ampliação ou redução de prazos, acordo para superação de preclusão, 

acordo de substituição de bem penhorado, acordo de rateio de despesas processuais, dispensa 

consensual de assistente técnico, acordo para retirar o efeito suspensivo da apelação, acordo 
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para não promover execução provisória, acordo para dispensa de caução em execução 

provisória, acordo para limitar número de testemunhas, entre outros162. 

Sobre o tema, torna-se imperioso destacar, ainda, os seguintes enunciados do Fórum 

Permanente de Processualistas Civis: 

 

Enunciando nº 21: 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. 

 

Enunciado nº 257: O art. 190 autoriza que as partes tanto estipulem mudanças do 

procedimento quanto convencionem sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres 

processuais. 

 

Enunciado nº 258: As partes podem convencionar sobre seus ônus, poderes, 

faculdades e deveres processuais, ainda que essa convenção não importe ajustes às 

especificidades da causa. 

 

Enunciado nº 262: É admissível negócio processual para dispensar caução no 

cumprimento provisório de sentença. 

 

Enunciado nº 491: É possível negócio jurídico processual que estipule mudanças no 

procedimento das intervenções de terceiros, observada a necessidade de anuência do 

terceiro quando lhe puder causar prejuízo. 

 

Enunciado nº 492: O pacto antenupcial e o contrato de convivência podem conter 

negócios processuais. 

 

Enunciado nº 579: Admite-se o negócio processual que estabeleça a contagem de 

prazos processuais dos negociantes em dias corridos. 

Enunciado nº 580: É admissível o negócio processual estabelecendo que a alegação 

de existência de convenção de arbitragem será feita por simples petição, com a 

interrupção ou suspensão do prazo para a contestação. 

 

Por fim, quanto a produção de efeitos, tem-se que os negócios jurídicos processuais 

atípicos também independem de homologação judicial, consoante Enunciado nº 133 do Fórum 

Permanente de Processualistas, produzindo efeitos de modo imediato: 

 

Enunciado nº 133: Salvo nos casos expressamente previstos em lei, os negócios 

processuais do art. 190 não dependem de homologação judicial. 

 

3.4.2: Quanto à forma: solenes ou não solenes; comissivos ou omissivos 
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No tocante a forma de celebração do negócio processual, seria possível classificá-los 

como solenes ou não solenes. Solenes são aqueles que exigem forma pré-estabelecida pela lei; 

não solenes, o oposto. 

Segundo Cintra, Grinover e Dinamarco, o “processo é necessariamente formal (embora 

não devam ser formalistas aqueles que operam o processo), porque as suas formas constituem 

o modo pelo qual as partes têm a garantia de legalidade e imparcialidade na jurisdição”163. 

No entanto, a formalidade do negócio processual está subordinada a um único requisito: 

que seja escrito, conforme visto anteriormente neste trabalho, de modo que não se exige a 

celebração por instrumento público nem qualquer outro requisito solene. Nesse sentido, leciona 

José Manoel de Arruda Alvim Netto164 que, 

 

Em regra, portanto, não se pode exigir forma especial para a validade da manifestação 

de vontade e, sendo assim, a formação do contrato se dá pelo simples consenso, não 

havendo necessidade de instrumentalização específica. 

 

Também quanto à forma, podemos classificar os negócios processuais como comissivos 

ou como omissivos. Segundo Leonardo Carneiro da Cunha, a maioria dos negócios jurídicos 

processuais é constituída de negócios comissivos, mas há omissões negociais. Cita como 

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

de arbitragem. Em suas palavras165, 

 

A propositura da demanda em foro incompetente, aliada à inércia do réu em opor a 

exceção de incompetência, caracteriza um acordo tácito ou implícito de vontades.  De 

igual modo, a propositura de demanda no juízo estatal, não obstante a convenção de 

arbitragem, aliada à inércia do réu em alegá-la, caracteriza uma convenção implícita. 

São, portanto, omissões negociais ou negócios omissivo”. 

 

Sob o mesmo enfoque, Fredie Didier Jr., ensina que “negócios tácitos tanto podem ser 

celebrados com comportamentos comissivos, como é o caso da prática de ato incompatível com 

a vontade de recorrer (aceitação da decisão), ou omissivos, como a não alegação de convenção 

de arbitragem”166.  
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Assim, seriam, pois, comissivos os negócios processuais celebrados com expressa 

anuência dos sujeitos. De outro lado, omissivos seriam aqueles acordados tacitamente, na 

medida da sua possibilidade jurídica. 

Sobre este ponto, consoante lições de José Manuel Arruda Alvim Netto, destaca-se que 

um dos dispositivos do CC que trata do silêncio como hábil manifestação de vontade é o art. 

111, no qual revela-se a intenção do legislador em incluir no sistema jurídico a possibilidade de 

se inferir a vontade da parte, ainda que não haja expressa manifestação ou forma especial. 

Segundo o autor167, 

 

Em contraposição [à manifestação expressa], chama-se manifestação tácita de 

vontade aquela que resulta de um comportamento do agente, traduzindo a 

exteriorização por uma dada atitude. Para o direito, tem eficácia a manifestação tácita 

de vontade, tanto quanto a expressa, salvo nos casos em 

que a lei exige por esta última forma. 

Este comportamento do qual deriva a necessária ilação de qual é a vontade da parte é 

chamado de comportamento concludente. Existem determinados comportamentos que 

geram a legítima expectativa de manifestação de vontade em sentido que ratifique a 

conduta da parte. Por óbvio, jamais se poderia admitir que a parte se comporte de uma 

maneira e na verdade “esconda” uma vontade que contradiga sua conduta. 

O comportamento (exterior), seja ele positivo (comissivo) ou negativo (omissivo), 

tem o condão de revelar a vontade (interior) da parte, sendo certo que esta se vincula 

às consequências de seus atos ou omissões. 

 

3.4.3 Quanto ao momento de formação: incidental ou extrajudicial 

 

Nos termos do art. 190, caput do CPC/15, podemos classificar as convenções 

processuais por dois momentos de formação: a) incidental, ou judicial, quando a relação jurídica 

processual já está formada e em desenvolvimento; ou b) extrajudicial, quando o acordo entre 

os sujeitos é realizado anteriormente a um possível litígio. É o que ensina Flávio Yarshell168: 

 

O negócio pode ser anterior ao processo, para regular atividade processual 

extrajudicial (por exemplo, para tratar de providências de instrução preliminares) ou 

para reger futuro e eventual processo judicial. Além disso, o negócio pode ser firmado 

durante o processo. Isso significa que, em tese, pode ser celebrado em qualquer fase 

processual. Até mesmo em fase recursal isso é possível, embora seja forçoso 

reconhecer que, nesse âmbito, a margem para exercício da autonomia da vontade 

tende a decrescer. 
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Neste sentido, segundo Pedro Henrique Nogueira Pedrosa169,  

 

As convenções que digam respeito ao procedimento ou à disposição de ônus, deveres 

e faculdades processuais das partes podem ser celebradas antes da propositura da 

demanda, podendo constar inclusive em contratos ou particulares firmados entre os 

interessados, configurando negócios jurídicos sobre o processo, ou já na pendência da 

demanda, hipótese em que se configuram autênticos negócios jurídicos processuais. 

O juiz, os conciliadores, inclusive em audiência, podem dialogar com as partes e 

sugerir a celebração de acordos de procedimento com vistas a obter um melhor 

rendimento do processo ou até acelerar sua tramitação.  
 

Ainda sobre o tema, vejamos as lições de Alexandre Câmara170: 

 
O negócio jurídico processual pode ser celebrado no curso do processo, mas pode 

também ser realizado em caráter pré-processual. Imagine-se, por exemplo, um 

contrato celebrado entre duas empresas no qual se insira uma cláusula em que se prevê 

que na eventualidade de instaurar-se processo judicial entre os contratantes, para 

dirimir litígio que venha surgir entre as partes em razão do aludido contrato, todos os 

prazos processuais serão computados em dobro. Estabelece a lei que os negócios 

jurídicos celebrados pelas partes podem versar sobre ‘seu ônus, poderes, faculdades e 

deveres processuais’. Têm as partes, então, autorização da lei para dispor sobre suas 

próprias posições processuais, não podendo o negócio alcançar as posições do Juiz. 
 

Fredie Didier Jr. afirma que “os negócios processuais podem ser celebrados antes ou 

durante a litispendência. O caput do art. 190 é expresso ao permitir essa possibilidade. Ratifica-

se, então, o que se disse acima: o negócio jurídico é processual se repercutir em processo atual 

ou futura”171.  

Para Trícia Navarro Xavier Cabral, “as convenções sobre processo realizadas 

extrajudicialmente podem ser constituídas de forma autônoma, ou então inseridas em contratos 

mais abranges. Possui natureza jurídica de direito material, ficando os efeitos processuais 

condicionados à sua integração ao processo”172. 

Por conseguinte, segundo Fredie Didier Jr., “é possível estabelecer uma cláusula 

negocial processual num outro contrato qualquer, já regulando eventual processo futuro que 

diga respeito àquela negociação”. Por fim, referido autor conclui que173 

 
“Enquanto houver litispendência, será possível negociar sobre o processo. Tudo vai 

depender do objeto da negociação. Um acordo para divisão de tempo na sustentação 

                                                           
169 NOGUEIRA, Pedro Henrique. Negócios Jurídicos Processuais. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 230. 
170 CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 3ª ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2017, p. 127. 
171 DIDIER JR., Fredie. Negócios jurídicos processuais atípicos no CPC-2015. In CABRAL, Antonio do Passo; 

NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios processuais. 3ª ed. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 112. 
172 CABRAL, Trícia Navarro Xavier Cabral. Reflexos das convenções em matéria processual nos atos judiciais. 

In CABRAL, Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios processuais. 3ª ed. Salvador: 

Juspodivm, 2017, p. 347/348. 
173 DIDIER JR., Fredie. Negócios jurídicos processuais atípicos no CPC-2015. In CABRAL, Antonio do Passo; 

NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios processuais. 3ª ed. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 113. 
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oral, por exemplo, pode ser celebrado um pouco antes do início da sessão de 

julgamento no tribunal. 

Ambiente propício para a celebração de acordos processuais é a audiência de 

saneamento e organização do processo (art. 357, §3º, CPC). Nesse momento, as partes 

podem, por exemplo, acordar para alterar ou ampliar o objeto litigioso, dispensar 

perito ou celebrar o negócio de organização consensual do processo (art. 357, §2º, 

CPC)”. 

 

3.4.4 Quanto aos sujeitos: unilateral, bilateral e plurilateral 

 

É possível afirmar que o negócio jurídico processual pode, ainda, ser classificado quanto 

aos sujeitos partícipes, sendo unilateral, bilateral ou plurilateral. Nesse sentido, é o que ensina 

Teresa Arruda Alvim174: 

 

Há varias classificações dos negócios jurídicos, como assim dos negócios processuais. 

A mais útil, para o nosso proposito aqui, é a que diferencia as espécies conforme os 

lados (centro de interesses que ensejam manifestações de vontade). Dentro dessa 

tipologia, temos: a) negócios processuais unilaterais, quando se tem apenas uma 

manifestação de vontade negocial (por exemplo, desistência da demanda); b) negócios 

processuais bilaterais, quando há duas manifestações de vontade negocial em lados 

opostos (acordo de escolha do bem a ser penhorado); c) negócios processuais 

plurilaterais, quando há multiplicidade de vontades negociais, todas convergentes para 

o mesmo fim, geralmente celebrados entre autor, réu e juiz (por exemplo, acordo 

plurilateral para distribuição do tempo da sustentação oral em sessão de julgamento 

em tribunal). 
 

Compartilhando de tal entendimento, são as lições de Leonardo Carneiro da Cunha175: 

 

Os negócios processuais típicos podem ser unilaterais, bilaterais ou plurilaterais. A 

modificação do réu na nomeação à autoria (arts. 65 e 66) e a sucessão do alienante ou 

cedente pelo adquirente ou cessionário da coisa litigiosa (art. 42, §1º) são negócios 

plurilaterais. A desistência do recurso, o reconhecimento da procedência do pedido, a 

renúncia ao recurso, a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, a escolha do 

juízo da execução, a desistência da penhora pela exequente são todos negócios 

unilaterais. 

 

Assim, o que se verifica é que os negócios jurídicos processuais unilaterais seriam 

aqueles que demandam manifestação de apenas uma das partes. Apontam-se como exemplos a 

escolha do procedimento feita pelo autor ao ajuizar a demanda, desistência da ação, 

reconhecimento de procedência do pedido, renúncia ao direito discutido, desistência do recurso, 
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etc. Ou seja, consoante Bruno Garcia Redondo, os negócios unilaterais normalmente serão 

aqueles consistentes em renúncias individuais. 

No entanto, assinala Cassio Scarpinella Bueno que há inaplicabilidade do art. 190 do 

CPC/15 aos negócios jurídicos processuais unilaterais, por três razões176: 

 

a) em primeiro lugar, o dispositivo investe as “partes” (no plural) dos poderes lá 

especificados; 
b) sabendo-se que a interpretação literal, não raro, revela-se insuficiente, importa 

acrescentar que seria descabido que apenas um litigante tenha a aptidão de ajustar, 

sozinho, o procedimento previsto legalmente e dispor sobre posições jurídicas de seu 

adversário. Quando muito, a parte disporia sobre suas próprias posições jurídicas; 

c) se estendermos o art. 190 para os negócios jurídicos unilaterais e, ao mesmo tempo, 

ampliarmos demasiadamente essa categoria (...), impediríamos o exercício de atos 

processuais por parte de incapazes (que, a teor do art. 190, não podem celebrar 

negócios jurídicos processuais, conforme adiante comentado). Imagine-se que se 

qualifique como negócio processual o ato de desistir de recurso; à luz do art. 190, 

somente poderia exercê-la a parte capaz, o que contrariaria a lógica do sistema. Ao 

incapaz se reconhece, si, o cabimento de atos de disposição, desde que com a 

concordância do Ministério Público. 

 

Por conseguinte, os negócios jurídicos processuais bilaterais são caracterizados pela 

manifestação de vontade de ambas as partes. São aqueles que necessariamente dependem de 

concordância entre os sujeitos ativos e os sujeitos passivos da relação processual. Sobre estes, 

ensina Fredie Didier Jr.177: 

 

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 teoria de 

um contrato processual, mas é certo que são mais abundantes os exemplos de acordos 

ou convenções processuais. 

 

Por fim, os negócios jurídicos plurilaterais, consoante o autor supracitado, são formados 

pela vontade de mais de dois sujeitos, como a sucessão processual voluntária (art. 109, CPC/15). 

É o que acontece, também, com os negócios processuais celebrados com a participação do juiz.  

Deste modo, os negócios plurilaterais podem ser típicos, como o calendário processual 

(art. 191, CPC/15) e a organização compartilhada do processo (art. 357, §3º, CPC/15), ou 

atípicos, como o acordo para realização de sustentação oral, o acordo para ampliação do tempo 
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de sustentação oral, o julgamento antecipado do mérito convencional, as convenções sobre a 

prova ou a redução convencional de prazos processuais178. 

Eis, por fim, a abordagem estritamente doutrinária do instituto. Doravante, o objetivo é 

pensar o quanto essa normatividade recebe amparo nas práticas judiciárias e se existe 

correspondência entre a idealização do legislador e as possibilidades empíricas de uso do 

instituto.  
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CAPÍTULO 4 - A (IN)APLICABILIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

PROCESSUAIS NO COTIDIANO FORENSE: BREVE INCURSÃO EMPÍRICA E 

ANÁLISE JURISPRUDENCIAL 

 

Diante da transição para um modelo cooperativo, o CPC/15, como visto, trouxe consigo 

inúmeras mudanças, dentre elas a previsão expressa da possibilidade de serem pactuados os 

negócios jurídicos processuais, tanto os típicos quanto os atípicos. 

Como visto ao longo deste trabalho, o entendimento doutrinário sobre o tema 

supracitado, por si só, nos seus mais variados aspectos, já apresenta grande divergência, o que, 

a princípio, sugere causar embaraços à ampla concretização do instituto dos negócios jurídicos 

processuais. 

Não fosse o bastante, a cultura jurídica brasileira, calcada na lógica do contraditório, 

que não se coaduna com o dever de boa-fé e de cooperação processual, pressupostos estes dos 

negócios jurídicos processuais, também se apresenta como um forte empecilho para o exercício 

das convenções processuais. 

Dessa forma, sob o estímulo da professora orientadora deste trabalho, e a partir da minha 

própria descrença pessoal de que esse instituto conseguisse, de plano, ter aderência nas práticas 

processuais, propus, neste capítulo, narrar o resultado da breve pesquisa realizada em maio e 

junho de 2018, a fim de se aferir a real percepção e aplicabilidade dos negócios processuais no 

cotidiano forense, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

Neste tópico, narram-se, então, os resultados da pesquisa empírica exploratória que eu 

realizei, com o objetivo de entender como os negócios jurídicos processuais, especialmente 

aquele previsto no art. 190 do CPC/15, estariam sendo concretizados.  

Os dados de campo foram coletados a partir de entrevistas realizadas com 13 (treze) 

serventuários e responsáveis por expedientes das varas cíveis do fórum da Comarca da Capital 

do TJRJ, assim como com 4 (quatro) magistrados e membro do Ministério Público. Também 

coletei e analisei a jurisprudência do TJRJ, além de ter participado em um congresso que 

discutiu o tema, intitulado “Dois anos de vigência do CPC/15: Homenagem ao Prof. José Carlos 

Barbosa Moreira”, ocorrido nos dias 24 e 25 de maio de 2018 na FIRJAN/RJ.  

Adiantando os resultados, devo dizer que a minha hipótese inicial foi confirmada após 

a pesquisa empírica exploratória que realizei. Ou seja, os dados empíricos revelam que existe 

um discurso bastante esperançoso e idealizado sobre os negócios jurídicos processuais, em 

contraste com uma realidade de certa invisibilidade ou resistência ao seu uso, nas práticas 

judiciárias e na análise jurisprudencial, como explicitarei adiante.   
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4.1 PESQUISA EMPÍRICA 

 

 Neste subitem, descreverei as observações realizadas durante o congresso de que 

participei e também nas entrevistas que tive a oportunidade de realizar. 

Quanto às percepções obtidas no Congresso supracitado, verifiquei que, no primeiro dia 

de sua realização, o assunto proposto neste trabalho foi trazido, dentre outros temas, para a 

última mesa de discussão do dia, ocupada somente por advogados.  

Porém, quando da introdução ao tema, a condução da palestra foi rapidamente 

transmutada para o assunto dos honorários advocatícios no CPC/15, talvez por um certo 

desinteresse dos ouvintes sobre os negócios jurídicos processuais, encerrando-se a mesa ainda 

tratando daquele foco, os honorários, sem sequer voltarem ao tema dos negócios jurídicos 

processuais, ou mesmo justificarem a mudança da proposta temática da mesa, circunstância 

que, só por si, já me chamou a atenção. 

No entanto, no segundo e último dia, o tema dos negócios jurídicos processuais foi 

trazido em duas das seis mesas propostas. Assim, durante a mesa intitulada como “Meios 

adequados de solução de controvérsias”, o desembargador do TJRJ César Cury discorreu sobre 

“Os meios alternativos de solução de conflitos e o papel do juiz”, conquanto na mesa “Direito 

probatório, dever de cooperação e outros temas polêmicos”, o promotor Robson Renault 

Godinho palestrou sobre “Convenções processuais sobre as provas”. 

Dessa forma, o desembargador supracitado iniciou discorrendo que, diante das 

inovações do CPC/15, é natural que se gere tensões interpretativas, para que seja possível 

extrair, desse grande sistema, todo o seu potencial. E, citando Teresa Arruda Alvim, disse que, 

antes que se descarte uma norma, faz-se necessário exaurir todas as possibilidades de sua 

aplicação. 

Sob a ótica dos métodos alternativos, o desembargador Cesar Cury afirmou enxergar o 

CPC/15 como um código revolucionário, apto a trazer alterações paradigmáticas. Entretanto, 

ressaltou que o atual Diploma Processual não se trata de uma inovação absoluta, porém, por 

trazer com muita ênfase a questão de institutos que já eram conhecidos pela doutrina, como a 

conciliação, mediação, protagonismo das partes, maior autonomia, participação e cooperação 

do processo, o CPC/15 direciona a forma como o mesmo deve ser interpretado e aplicado, o 

que é raro. 

Assim, afirmou que o protagonismo das partes na condução dos processos vai reclamar 

do juiz uma nova postura, saindo de uma posição de “tocador de processo” para “gestor do 
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caso”, compartilhando com as partes a responsabilidade pela melhor formação do litígio e sua 

solução. 

Outrossim, ressaltou que a possibilidade das partes, mesmo antes do processo, tratar 

assuntos de seu conflito ou programar o curso do processo, mediante a cláusula geral de 

negociação processual, trará diálogos com a sistemática da consensualidade, seja porque as 

partes poderão dispor ou ter acesso a informações e dados para fins de avaliação da necessidade 

de ajuizamento da ação, seja para melhor preparar a sua atuação de modo estratégico, ou, por 

fim, seja para facilitar a autocomposição. 

Dessa forma, concluiu que o conjunto normativo do CPC/15 pode provocar uma nova 

onda de modificação substancial, tanto na sociedade como no sistema convencional de justiça. 

Por sua vez, o promotor Robson Renault Godinho iniciou sua palestra discorrendo que 

todos os processualistas presentes no congresso já firmaram alguma convenção processual na 

vida, citando como exemplo o foro de eleição. Além disso, destacou que o protagonismo 

judicial não é o único responsável pelo não exercício efetivo dos negócios jurídicos processuais. 

Em realidade, apontou que cabe aos postulantes a implementação ou não das convenções 

processuais, pois não se poderia transferir essa responsabilidade exclusivamente à figura do 

juiz. 

Sob este enfoque, dispôs ser um grande equívoco dizer que somente os negócios 

processuais típicos seriam válidos e admissíveis, ao passo que o próprio art. 190 do CPC/15 

autoriza os atípicos, citando o exemplo indicado por Barbosa Moreira no tocante as partes 

convencionarem por não apresentarem assistente técnico, por exemplo. 

Em sequência, discorreu sobre a capacidade das partes de firmarem negócios jurídicos 

processuais, destacando que há uma imensa controvérsia da doutrina sobre tal ponto. No 

entanto, assinalou que, assim como ensinou Barbosa Moreira, entende que a capacidade exigida 

seria a processual. 

Além disso, afirmou que vários negócios processuais probatórios vêm sendo feitos, 

destacando, porém, que não é possível levantar dados exatos, pois os mesmos são realizados 

através de escritórios privados. Porém, citou como exemplo uma convenção realizada em 

processo de família que tomou conhecimento, no qual acordaram as partes de que imagens de 

redes sociais não poderiam ser utilizadas como provas, bem como outra realizada em contrato 

empresarial, na qual restou compactuado a quem caberia a responsabilidade por guardar as 

provas documentais a serem utilizadas em processo futuramente ajuizado. 
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Por fim, assinalou que há uma “síndrome do Estocolmo processual”179, ao passo que há 

muita resistência dos operadores de direito em aceitarem as novas formas de se adaptar o litigio, 

informando que não se deve confundir “economia processual” com “avareza processual”. 

Já no âmbito da pesquisa empírica, realizada a partir de entrevistas com serventuários e 

responsáveis por expedientes das varas cíveis do fórum da Comarca da Capital do TJRJ, assim 

como com magistrados e membros do Ministério Público, torna-se imperioso destacar que senti 

resistência por parte dos interlocutores a concederem uma entrevista. Muitos afirmavam que 

estavam ocupados, pois havia poucos funcionários trabalhando, bem como que havia muitos 

processos para serem analisados.  

Por sua vez, aqueles que se disponibilizaram demonstraram certo desconhecimento 

sobre o tema, razão pela qual passei a sempre citar exemplos de negócios jurídicos processuais 

após informar qual seria o tema da entrevista. Ou seja, tive de me antecipar nas entrevistas, 

intervindo de modo a conduzi-las já explicando o meu objeto de pesquisa (o que não é usual), 

tendo em vista que, de plano, ao questioná-los apenas usando o termo “negócios jurídicos 

processuais”, eu não consegui obter informações, o que, só por si, já demonstra que a categoria 

não é usada e nem compreendida empiricamente, sendo desconhecida dos entrevistados, 

circunstância que diz muito sobre a dificuldade de implementação prática do instituto.  

Neste ponto, destaca-se a fala de um serventuário, que informou que os servidores 

fizeram um curso de atualização sobre o CPC/15 oferecido pelo Tribunal, mas que neste, não 

lhes foi ensinado nada sobre os negócios jurídicos processuais, sendo tal informação sido 

reafirmada também por outra servidora, de outra vara cível, posteriormente entrevistada. Esta 

última, inclusive, indagou se os negócios jurídicos processuais já estão autorizados para 

aplicação pela legislação. 

Ainda neste âmbito, destaca-se também a fala de outro servidor. Após eu ter lhe 

explicado sobre a temática, fui interrompida com a pergunta “E aonde eu entro nessa história? 

Porque eu nunca vi isso!”. 

Não obstante, outros entrevistados disseram que conhecem a temática, mas que nunca 

viram a sua aplicabilidade na vara, inclusive, uma secretária de magistrado. Ressalta-se que a 

referida secretária ainda salientou que talvez os advogados não estejam preparados e atualizados 

sobre os negócios jurídicos processuais. 

                                                           
179 Síndrome de Estocolmo ou síndroma de Estocolomo (Stockholmssyndromet em sueco) é o nome normalmente 

dado a um estado psicológico particular em que uma pessoa, submetida a um tempo prolongado de intimidação, 

passa a ter simpatia e até mesmo de amor ou amizade perante o seu agressor. Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Estocolmo>. Acessado em 25/06/2018. 
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Uma servidora, também de vara cível, informou que também nunca viu aplicação em 

sua vara de atuação, destacando-se, porém, que a mesma disse que os negócios processuais 

estão no CPC, mas que “só falta colocar em prática”. 

Outro serventuário entrevistado, de igual forma, dispôs que não se lembrava de ter 

havido a utilização dos negócios processuais na vara que atua. E, quando perguntado se a 

aplicação de tal instituto atrapalharia seu trabalho, a resposta foi negativa. Ele disse que acha 

que seria bom usar os negócios jurídicos processuais, porque isso impediria que as partes 

ficassem no “disse me disse”, o que, segundo ele, retarda o processo, e assim, o curso do mesmo 

seria mais rápido, reduzindo o tempo de apreciação do litígio e, por consequência, a tramitação 

em seu cartório. 

Um responsável pelo expediente de uma vara cível disse que não tem opinião formada 

sobre o uso dos negócios processuais, porque, primeiro seria necessário vê-los “na prática”, 

para, só após, poder-se verificar qual seria o respectivo desdobramento em sua função. 

Outra chefe de secretaria também informou que nunca viu a aplicação dos negócios 

jurídicos processuais em sua vara de atuação, mas afirmou que atualmente o Tribunal vem 

estimulando a composição das partes, em especial através da conciliação e mediação. 

Por fim, a única resposta contrária à todas as demais, foi obtida por um serventuário que 

informou que já viu inúmeras vezes as partes desistirem de interposição de recurso mediante a 

homologação de acordo, sendo este o único exemplo que poderia citar sobre a aplicação de 

negócios jurídicos processuais em sua vara de atuação, considerando a desistência unilateral do 

recurso como “negócio jurídico processual”. 

Este fato também me chamou a atenção, porque a extensão do significado dessa 

categoria é tão ampla, que quando se fala em “negócios jurídicos processuais”, o termo é 

classificado de distintos modos pelos interlocutores, o que resulta no uso não consensual da 

categoria e, consequentemente, provoca certa dificuldade em entender os “sins” e os “nãos” dos 

interlocutores, já que cada um tem um entendimento um tanto pessoal do que seria um “negócio 

ou uma convenção” processual. 

No intervalo entre o fim de atendimento aos advogados e início da primeira audiência 

de instrução e julgamento da pauta do dia, consegui a primeira entrevista com um magistrado.  

Quando informado ao referido magistrado que durante a fase de coleta de dados com 

serventuários e responsáveis por expedientes não foi possível obter informações sobre a 

aplicação dos negócios jurídicos processuais, este prontamente respondeu: “É lógico! Isso é um 

completo absurdo!”.  
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Logo após, disse que a ideia do referido instituto nada mais é do que uma ideologia de 

Brasília, que não possui qualquer correspondência com o dia a dia forense, ao passo que os 

cartórios se encontram completamente abarrotados de processos. 

Com isso, o juiz me encaminhou ao cartório de sua vara e me apontou as inúmeras pilhas 

de processos que estavam pendentes de processamento.  

Assim, afirmou que os negócios jurídicos processuais contrariam a lógica de eficiência 

dos cartórios. 

Sob este enfoque, o magistrado ainda criticou a audiência de conciliação prevista no art. 

334 do CPC/15, argumentando que, se as partes já chegaram ao judiciário, é um sinal de ser 

impossível o consenso, razão pela qual afirmou que diversos magistrados que conhece pararam 

de aplicar referido artigo nos processos que estão submetidos a seus respectivos julgamentos. 

Por fim, o juiz ainda ressaltou que sequer era indispensável a edição de um novo código 

de processo civil, considerando que o CPC/73 apenas necessitava de pequenas alterações.  

Não obstante, pude ainda entrevistar também dois desembargadores do TJRJ. 

Um deles informou que a introdução dos negócios jurídicos processuais explicitamente 

no CPC/15 é um desdobramento de um momento evolutivo do próprio Direito, de modo que se 

abre uma maior participação dos interessados, democratizando o acesso ao Judiciário e, 

consequentemente, ao processo, tornando-o mais moldável ao atendimento social. Ele foi 

bastante entusiasta do tema e do uso dos negócios, embora não tenha mencionado muitos 

exemplos práticos, como se verá. 

Afirmou que os maiores interessados na conformação de um processo adequado ao 

tratamento do conflito são as próprias partes, ao passo que a ideia de processo rígido e inflexível 

não é mais apropriada às relações complexas dos dias atuais. Por isso, dispôs que o atual 

legislador, acompanhando a evolução nos demais países e as tendências de transformar o 

processo em um mecanismo verdadeiramente útil, adotou o modelo dos negócios jurídicos 

processuais no curso do processo, ou antes mesmo dele. 

Questionado, por mim, sobre a ausência da efetiva aplicação dos negócios jurídicos 

processuais no cotidiano forense do TJRJ, o desembargador em questão disse que tal fato se dá, 

inicialmente, por uma questão cultural, e segundo por uma falta de conhecimento.  

Nesse sentido, fundamentou que a formação de um advogado mediano não permite que 

ele maneje o CPC/15 com todos os recursos que oferece. Se assim fizesse, provavelmente o 

número de ações diminuiria e os processos tramitariam de forma mais célere, com decisões 

mais efetivas. Ainda, ressaltou que referido desconhecimento não se restringe somente aos 

advogados, mas inclui também os magistrados, que possuem responsabilidade de estimular as 
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partes a estabelecerem negócios jurídicos processuais, possuindo uma fase específica para 

tanto, qual seja a audiência de conciliação, prevista no art. 334 do CPC/15, que sequer usam. 

Outrossim, destacou que a utilização de negócios jurídicos processuais não transforma 

o processo em indevido processo legal, considerando que o mesmo é negociado porque a lei 

assim o permite que seja, autorizando a adaptabilidade do processo a cada caso concreto.  

Como exemplo prático, citou apenas um. A recuperação judicial da empresa de telefonia 

Oi, em trâmite no TJRJ, em que foi firmado um negócio jurídico processual, no qual 

estabeleceu-se uma mediação por um sistema online, que foi exitosa, ao passo que quase a 

totalidade de seus credores aderiram a esse modelo e realizaram uma composição amigável. Tal 

situação restou homologada e, desta forma, o processo prosseguiu com seu trâmite normal, sem 

desobedecer os postulados básicos dos princípios fundamentais do devido processo legal. 

Por fim, questionado se já julgou algum processo em que se tenha firmado negócios 

jurídicos processuais, o desembargador respondeu que “infelizmente não”. 

O outro desembargador entrevistado disse que não aceitava a aplicação dos negócios 

jurídicos processuais quando da vigência do CPC/73, porque entendia que os negócios 

processuais eram incompatíveis com o referido sistema processual, destacando, porém, que os 

mesmos são totalmente compatíveis com o CPC/15, em razão da mudança radical do sistema, 

razão pela qual passou a ser, inclusive, um entusiasta da aplicação da temática no dia a dia 

forense. 

Prosseguiu afirmando que atualmente há um ambiente muito adequado para a 

celebração dos negócios processuais, mas não para todos os processos, e sim para um tipo 

restrito, porém importante e significativo. Sob este contexto, afirmou que os negócios 

processuais permitem uma espécie de “alfaiataria processual”, ao passo que se faz um processo 

“sob medida”. 

Com isso, prosseguiu afirmando que a aplicação dos negócios jurídicos processuais vai 

exigir uma nova postura dos aplicadores do direito, que podem apresentar certa resistência 

tendo em foco, principalmente, o medo da novidade, por não se dar conta em que medida isso 

impactará os seus trabalhos na prática. No entanto, ressaltou que acredita que não há motivo 

para se ter referido “medo”, pois já existem inúmeras variáveis que alteram a tramitação 

processual de determinados processos, não sendo os negócios processuais, portanto, os únicos 

motivos para a alteração ritualística. 

Outrossim, ressaltou que é absolutamente natural que a mudança de postura supracitada 

ainda não tenha ocorrido, considerando que o CPC/15 se encontra em vigor há apenas dois 

anos.  
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Quanto a concreta aplicação dos negócios jurídicos processuais no âmbito do TJRJ, 

afirmou que os mais básicos, quais sejam os típicos, como a eleição de foro ou convenção para 

suspender o processo, já viu inúmeras vezes sendo aplicados, ainda quando da vigência do 

CPC/73.  

Já quanto aos negócios atípicos, discorreu que nunca julgou algum processo no qual os 

mesmos tenham sido aplicados, porém afirmou que já tomou conhecimento de emprego em 

processos de terceiros. Como exemplo, citou uma interessante ocasião em que uma juíza de 1ª 

instância solicitou sua ajuda, ao passo que, ainda ao tempo do CPC revogado, havia proferido 

um despacho em determinado processo determinando a especificação das partes sobre as provas 

que desejavam produzir, com um prazo comum em curso. Ambas as partes requereram a 

produção de prova testemunhal, mas não no mesmo dia, ao passo que a primeira requereu no 

penúltimo dia do prazo fatal, conquanto a segunda no último dia. No entanto, a partir do último 

dia do prazo fatal citado, o CPC/15 entrava em vigor. Em decorrência de tal fato, para a oitiva 

das testemunhas arroladas pela primeira parte, haveria que ser aplicado o sistema do antigo 

CPC, conquanto para aquelas arroladas pela segunda parte, ter-se-ia a aplicação do diploma 

atual. Assim, a supracitada juíza perguntou ao desembargador o que poderia ser feito, a fim de 

se evitar questionamento das partes, ocasião na qual referido desembargador sugeriu a 

elaboração de um negócio jurídico processual sobre o procedimento de tomada de depoimentos 

a fim de unificar o mesmo, independentemente de uma coleta d eprovas estar sujeito ao CPC 

anterior e outra, ao novo. Tal sugestão foi apresentada pela juíza às partes em sede de audiência 

de instrução e julgamento, tendo as mesmas acatado e firmado a convenção processual, 

estabelecendo a aplicação das premissas do CPC/15 para a colheita de depoimento em ambas 

as hipóteses. 

Em entrevista com um promotor de justiça, ele iniciou dizendo que a pactuação dos 

negócios jurídicos processuais já era permitida no CPC/73, e o que se tem atualmente é uma 

previsão legal categórica do referido instituto no CPC/15, com ampliação de suas possibilidades 

típicas e autorização expressa das convenções atípicas. 

Discorrendo sobre os negócios processuais atípicos, o promotor supracitado disse que 

estes nada mais são do que a representação da criatividade das partes, com respeito aos devidos 

balizamentos legais, ao passo que inexiste liberdade total em qualquer ramo do Direito. 

Com isso, expôs que os negócios jurídicos processuais contribuem para a 

democratização do processo, respeito a ampla defesa e não subtração da autonomia autorizada 

pelo ordenamento jurídico, indo ao encontro, portanto, ao princípio do devido processo legal. 
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No entanto, discorreu que há uma profunda relação dos juízes com a titularidade do 

processo, razão pela qual afirmou o promotor que estes vêm apresentando grande resistência a 

aceitação dos negócios jurídicos processuais. 

Por fim, sobre a aplicação dos negócios processuais no cotidiano forense, o promotor 

supracitado afirmou que isto vem acontecendo inúmeras vezes, em especial as convenções 

típicas. No entanto, dispôs que ainda há pouquíssimas jurisprudências sobre o tema, pois, para 

ele, os negócios ainda não foram descumpridos pelas partes, o que não enseja o controle estatal 

no âmbito da 2ª instância e Tribunais Superiores. 

Assim sendo, e à vista de todo o exposto, o que foi possível verificar na breve pesquisa 

empírica realizada é que a temática dos negócios jurídicos processuais aos poucos vem 

ganhando destaque na doutrina, o que, por consequência, desperta o interesse dos operadores 

do direito sobre o estudo do referido assunto. No entanto, ainda há uma certa resistência por 

parte de muitos, em especial dos juízes, quanto a aceitação da possibilidade das partes firmarem 

as convenções processuais, em virtude, principalmente, da ideia de protagonismo na figura do 

magistrado e do suposto confronto com a celeridade processual. 

Com isso, tem-se que, conforme a colheita de dados breve e exploratória que realizei 

junto aos cartórios das varas cíveis do fórum da Capital do TJRJ, assim como nas entrevistas 

com  juízes e promotor de justiça, os negócios jurídicos processuais, segundo pareceu, não vêm 

sendo muito aplicados pelas partes, sendo certo que alguns serventuários do referido Tribunal 

sequer conhecem a temática, tendo sido dados exemplos excepcionais, de alguns negócios 

muito pontais, tais como a eleição de foro e desistência de interposição de recursos, que, de 

fato, já existiam desde o antigo CPC e não tratam de negócios jurídicos novos, atípicos, como 

aqueles trazidos pelo art. 190 NCPC, que são realmente a novidade implementada pelo 

legislador de 2015 e que, ao que parece, ainda não tem eco na empiria.  

 

4.2 OBSERVAÇÕES JURISPRUDENCIAIS 

 

 A fala do promotor entrevistado me acendeu a curiosidade de buscar jurisprudências 

sobre o tema no âmbito do TJRJ. 

O levantamento foi realizado no site do próprio Tribunal, pela pesquisa livre disponível 

em “Consulta Jurisprudência”. Nesse campo, foram inseridos os termos “negócio ADJ jurídico 

ADJ processual”, com a seleção dos seguintes filtros: (1) origem da decisão: Tribunal de Justiça 

do Rio de Janeiro - 2a Instância; (2) julgados a partir do ano de: 2016 2018; (3) competência: 

cível; (4) tipo de decisão: acórdão, decisão monocrática ou ementário. 
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Como resultado, foram encontradas sete decisões, sendo certo, porém, que somente em 

cinco destas todas as palavras pesquisadas foram localizadas integralmente na ementa do 

decisum, de forma que as duas restantes não possuem correlação à temática dos negócios 

jurídicos processuais, razão pela qual não foram analisadas. 

Pois bem. O primeiro julgado a ser analisado trata-se de uma decisão monocrática, que 

possui a seguinte ementa: 

 

“EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS POR SOBRINHO DO 

DEVEDOR/FIADOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO 

DE LOCAÇÃO COMERCIAL. DÍVIDA ATINENTE A ALUGUERES E 

ENCARGOS INADIMPLIDOS. DETERMINAÇÃO DE PENHORA SOBRE DOIS 

IMÓVEIS DO EXECUTADO, SENDO QUE EM UM DELES RESIDE O 

DEMANDANTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 

IRRESIGNAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO, PROFERIDA EM AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO, QUE DETERMINARA A PREFERÊNCIA DO LEILÃO EM 

HASTA PÚBLICA DO BEM DE RESIDÊNCIA DO EXECUTADO, PORTANTO, 

EM FLAGRANTE PREJUÍZO DESTE, EM MOMENTO ANTERIOR AO SEU 

INGRESSO E O DE SUA ESPOSA NESTES AUTOS, COMO EMBARGADOS. 

PARTES QUE DIPUSERAM LIVREMENTE SOBRE DIREITO ALHEIO, EM 

VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, NOTADAMENTE AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PREVALÊNCIA 

INCIDENTE SOBRE A ORDEM DE ALIENAÇÃO, AINDA QUE 

CONSIDERADA, NÃO OBSTARIA A MANUTENÇÃO DA PENHORA SOBRE 

AMBOS OS IMÓVEIS. POSSIBILIDADE DE AS PARTES FIRMAREM 

NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL, DEMAIS DISSO, QUE NÃO VIGIA À 

ÉPOCA (ARTS. 190 E 191, AMBOS DO CPC/15). AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DO ANIMUS DOMINI, TAMPOUCO, DO TRANSCURSO DO 

LAPSO TEMPORAL PARA A PRETENSÃO AQUISITIVA, ÔNUS QUE 

INCUMBIA AO DEMANDANTE, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC/15 

(ART. 333, I, CPC/73). OBJEÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA QUE NÃO PODE SER 

ARGUIDA SENÃO PELO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL OU POSSUIDOR COM 

ANIMUS DOMINI. ALEGAÇÃO, ADEMAIS, QUE RESTARIA ACOBERTADA 

PELA EXCEÇÃO LEGAL DA IMPENHORABILIDADE, NOS TERMOS DO 

ART. 3º, VII, DA LEI Nº 8.009/90. INCIDÊNCIA DOS VERBETES DE SÚMULAS 

NOS 549, DO C. STJ, E 63, DESTA E. CORTE. MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO 

DE 1º GRAU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO 

ART. 932, IV, ALÍNEA “A”, DO CPC/15” (Apelação Cível n° 0122855-

37.2004.8.19.0001, Des. Rel. Mauro Dickstein, da 16ª Câmara Cível. Julgado em: 

21/09/2017). 

 

Conforme se infere, trata-se, na origem, de embargos de terceiro opostos pelo sobrinho 

do devedor, que havia contra si uma ação de execução de título extrajudicial, na qual figurava 

como fiador do contrato objeto da demanda. Através da referida ação, buscou o embargante o 

cancelamento da penhora sobre o imóvel em que reside, decretada em razão de débito oriundo 

de locação comercial, nos autos da ação supracitada, bem como o reconhecimento de usucapião. 

Especificamente no tocante ao tema desta monografia, verifica-se, através do relatório 

do supracitado julgado, que em sede de audiência de instrução e julgamento, o embargante, o 

embargado (exequente) e seus respectivos patronos, celebraram acordo, havendo o juízo 



80 
 

proferido decisão determinado a suspensão do processo de embargos de terceiro até que 

houvesse a hasta pública do imóvel do lote de terreno nº 31 – que também é de propriedade do 

devedor –, quando então o credor diria se estaria satisfeito em seu crédito ou não, consignando 

que, em caso positivo, o processo seria extinto sem resolução do mérito, ou, na hipótese 

contrária, os embargos de terceiro prosseguiriam. Na mesma ocasião, fora determinado ainda 

que fosse levado a leilão o referido imóvel, na ação executiva, para posterior análise da 

necessidade do prosseguimento do feito. 

Posteriormente, foi apresentada petição pelos executados na ação principal, requerendo 

o chamamento do feito a ordem, para inclui-los no polo passivo, na qualidade de proprietários 

do imóvel em questão, tendo o juízo a quo assim deferido. 

Ocorre que, sobreveio sentença julgando improcedentes os embargos, alegando a não 

comprovação dos requisitos da usucapião, bem como da impossibilidade do embargante de se 

valer da suposta impenhorabilidade do imóvel. Na mesma ocasião, condenou o embargante ao 

pagamento das custas e de honorários advocatícios. 

Em razão de tais fatos, foi interposta apelação, na qual se pugnou, dentro outros, a 

anulação do julgado, tendo em vista a inobservância de decisão proferida na audiência de 

conciliação, em que restara determinado, em atenção ao acordo firmado pelas partes, que o bem 

em que reside somente seria levado a leilão em caso de o produto da hasta pública do outro 

imóvel penhorado não satisfizesse o crédito exequendo, o que não ocorrera no caso. 

No entanto, entendeu a Câmara julgadora que a decisão acima referida é nula, ao passo 

que realizada antes do ingresso dos executados e proprietários dos imóveis na ação de origem, 

considerando, ainda, que, dita solução, ao definir a preferência de alienação do lote em que 

reside o embargante, para em momento posterior, se fosse necessário, promover a hasta pública 

do imóvel em que mora o executado, trouxe flagrante prejuízo a este, de modo que o embargante 

e o exequente não poderiam dispor sobre direito alheio, sob pena de violação ao devido processo 

legal. Outrossim, ressaltou que, ainda que assim não fosse, as partes e o juiz não poderiam ter 

firmado referido acordo, pois, à época, não vigia o art. 190 e 191 do CPC/15, concluindo, 

portanto, que somente após a vigência do referido Diploma restou autorizado pela legislação a 

possibilidade das partes celebrarem negócios jurídicos processuais. 

Com isso, negou-se provimento a apelação interposta, tendo referida decisão 

monocrática sido mantida pelo colegiado, após interposição de agravo interno. 

Por conseguinte, o segundo julgado trata-se de um acórdão, assim como os demais que 

serão vistos adiante, com a seguinte ementa: 
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“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. REALIZAÇÃO DE 

ACORDO ENTRE AS PARTES NO CURSO DA DEMANDA. SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR. APELO. PROVIMENTO. NULIDADE DO JULGADO POR AFRONTA AO 

PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA. PROSSEGUIMENTO NO JULGAMENTO DA 

LIDE COM ESPEQUE NO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE 

MÉRITO E NO DEVER DO MAGISTRADO DE PROMOVER A 

AUTOCOMPOSIÇÃO (ART. 139, V, C/C ART. 1.013, AMBOS DO CPC/15). 

TRANSAÇÃO FIRMADA PELAS PARTES, COM O FIM DE EXTINGUIR 

AÇÃO. OUTORGA MÚTUA DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. APLICAÇÃO DOS 

TERMOS DO ART. 840 DO CÓDIGO CIVIL. HOMOLOGAÇÃO A FIM DE 

FORMAR TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL (ART. 515, III E § 2º, DO CPC/15). 

PACTO SUBSCRITO PELAS PARTES 

CONTENDO NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL DE MOLDE A AFASTAR 

RECURSO CONTRA A HOMOLOGAÇÃO DO INSTRUMENTO E INICIAR O 

CUMPRIMENTO DA AVENÇA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO 

CONTIDO NO ART. 190 DO CPC/15. PAGAMENTO A SER REALIZADO DE 

FORMA PARCELADA. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O CUMPRIMENTO 

INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO” (Apelação Cível nº 

0020505-61.2015.8.19.0202, Des. Rel. Mauro Pereira Martins, da 13ª Câmara Cível. 

Julgado em:08/11/2017). 

 

Referida ementa advém de apelação cível interposta contra sentença, em ação de despejo 

c/c cobrança de aluguel, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do 

art. 485, VI, do CPC/15, por entender que, diante do acordo firmado entre as partes, faltaria 

interesse processual à parte autora em prosseguir com a demanda. 

Assim, pugna a parte recorrente pela anulação da sentença, para que seja homologado o 

acordo entabulado entre as partes, bem como seja determinada a suspensão do processo até o 

cumprimento integral do pactuado, na forma do art. 922 do CPC/15. 

Com efeito, inicialmente assinalou o TJRJ que a supracitada sentença foi proferida já 

na vigência do atual CPC, que “elegeu como diretriz o modelo cooperativo, de molde a 

possibilitar a prevenção e o auxílio entre os participantes do processo”. Sob este viés, referido 

Tribunal entendeu pela anulação do julgado, ao passo que não prestigiou o contraditório e o 

direito de influência, violando, assim, o princípio que veda a prolação de decisões surpresas, 

tipificado no art. 10 do CPC/15. 

Além disso, destacou-se que deve o magistrado promover a autocomposição das partes, 

razão pela qual, com enfoque ao princípio da primazia do mérito, prosseguiu o julgamento 

homologando o negócio jurídico processual firmado entre as partes e determinando a suspensão 

do processo até o cumprimento integral da obrigação objeto do acordo.  

Diante da relevância de tal disposição para a presente monografia, destaca-se o voto do 

relator: 
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“Da análise do processamento da demanda, divisa-se que houve transação (fls. 84/87; 

e-doc 85), porquanto as partes efetuaram concessões mútuas, com o escopo de 

extinguir o litígio, na forma do art. 840 do Código Civil. 

Nessa linha de perspectiva, a transação realizou o objeto da presente ação, através de 

instrumento no qual houve outorga recíproca de direitos e obrigações.  

Salienta-se, ademais, que as partes ratificaram, nesta instância recursal, a intenção de 

manter hígido o pacto.  

Assim, homologa-se a transação, julgando extinto o processo, com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, III, b, do CPC/15, tornando o instrumento entabulado 

título executivo judicial (art. 515, III e § 2º, do CPC/15).  

Registre-se que, na linha das cláusulas pactuadas, não haverá recurso contra a 

homologação, passando-se à execução da sentença, circunstância processualmente 

válida, na forma do art. 190 do CPC/15: 

(...) Assim, tendo em vista que o pagamento foi ajustado de forma parcelada, os autos 

devem permanecer no Juízo até o cumprimento total da obrigação, uma vez que o 

processo permanecerá suspenso até o efetivo cumprimento do citado acordo, na forma 

do art. 922 do CPC/15: 

(...) Nada obstante, a apelada ficará responsável pelo pagamento das custas e despesas 

processuais referentes ao encerramento do processo. Os honorários advocatícios 

foram compostos no acordo. 

Deixa-se de fixar honorários recursais, haja vista a ausência de resistência da parte ré 

ao apelo”. 

 

Prosseguindo-se, o terceiro acórdão encontrado restou ementado nos seguintes termos: 

 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA DECRETADA PELA 

ORIGEM. CALENDÁRIO PROCESSUAL FIRMADO PELAS PARTES PELO 

QUAL A CONTESTAÇÃO DEVERIA SER ENTREGUE EM 20/12/2016. 

PROTOCOLO DA PEÇA APENAS EM 23/01/2017, APÓS O RECESSO 

FORENSE. POSIÇÃO DA MAIORIA DESTA EG. CÂMARA NO SENTIDO DE 

RECONHECER SUA 

TEMPESTIVIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL QUE DEVE SER 

LIMITADO PELAS CHAMADAS EXTERNALIDADES QUE IMPÕEM CUSTOS 

A TERCEIROS. MAGISTÉRIO DA DOUTRINA E ENUNCIADO nº 36 DA 

ENFAM SOBRE O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DOS 

PRAZOS ENTRE O DIA 20 DE DEZEMBRO E 20 DE JANEIRO, NA FORMA DO 

ARTIGO 220 DA LEI ADJETIVA, QUE, POR INTEGRAR O PRÓPRIO 

FUNCIONAMENTO DOS TRIBUNAIS, NÃO PODE SER AFASTADO POR 

CONVENÇÃO DOS LITIGANTES. REVELIA AFASTADA. NECESSIDADE DE 

INSTRUIR O FEITO E ANALISAR AS OBJEÇÕES E EXCEÇÕES 

FORMULADAS PELO RÉU. RESSALVA DO VOTO DO RELATOR QUANTO À 

REVELIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR UNANIMIDADE. 

AFASTAMENTO DA REVELIA POR MAIORIA” (Agravo de instrumento nº 

0010398-11.2017.8.19.0000, Des. Rel. Benedicto Abicair, da 6ª Câmara Cível. 

Julgado em: 17/10/2017). 

 

Em breve síntese, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em 

fase de cumprimento de sentença, determinou a intimação dos executados para pagamento 

voluntário do débito, no prazo de quinze dias corridos, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

e honorários advocatícios inerentes à fase de cumprimento de sentença, também de 10% sobre 

o débito, dentre outras providências. 
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Inconformados, sustentam os agravantes que o prazo para pagamento voluntário do 

débito deve ser contado em dias úteis, na forma do que determina o art. 219 do CPC/15, por se 

tratar de prazo processual. Busca-se, assim, a reforma da supracitada decisão interlocutória. 

Nos termos do voto do relator, restou consignado que existe controvérsia doutrinária a 

respeito da natureza do prazo para pagamento voluntário da obrigação, previsto no art. 523 do 

CPC/15, não havendo jurisprudência pacífica do STJ. Assim, destacou que, no âmbito do TJRJ, 

há precedentes considerando que o referido prazo tem como destinatário a parte, razão pela qual 

seria de natureza material e, portanto, deveria ser contado em dias corridos. No entanto, 

prestigiou o relator o seu entendimento pessoal, “no sentido de que a nova lei, vindo uniformizar 

os prazos incidentes no processo, deve ser aplicado uniformemente a todas as etapas do 

processo, inclusive na fase de cumprimento de sentença”. 

Com isso, dispôs que apenas na hipótese em que as partes celebram negócios jurídicos 

processuais, vindo a estabelecer prazo para adimplemento espontâneo, é que se estaria diante 

de um prazo efetivamente material e, portanto, que deve ser contado em dias corridos. Diante 

de tais razões, deu-se provimento ao recurso interposto, determinando-se que o prazo de quinze 

dias para pagamento voluntário da obrigação seja contado em dias úteis. 

Conquanto, o quarto acórdão possui a seguinte ementa: 

 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA DECRETADA PELA 

ORIGEM. CALENDÁRIO PROCESSUAL FIRMADO PELAS PARTES PELO 

QUAL A CONTESTAÇÃO DEVERIA SER ENTREGUE EM 20/12/2016. 

PROTOCOLO DA PEÇA APENAS EM 23/01/2017, APÓS O RECESSO 

FORENSE. POSIÇÃO DA MAIORIA DESTA EG. CÂMARA NO SENTIDO DE 

RECONHECER SUA 

TEMPESTIVIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL QUE DEVE SER 

LIMITADO PELAS CHAMADAS EXTERNALIDADES QUE IMPÕEM CUSTOS 

A TERCEIROS. MAGISTÉRIO DA DOUTRINA E ENUNCIADO nº 36 DA 

ENFAM SOBRE O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DOS 

PRAZOS ENTRE O DIA 20 DE DEZEMBRO E 20 DE JANEIRO, NA FORMA DO 

ARTIGO 220 DA LEI ADJETIVA, QUE, POR INTEGRAR O PRÓPRIO 

FUNCIONAMENTO DOS TRIBUNAIS, NÃO PODE SER AFASTADO POR 

CONVENÇÃO DOS LITIGANTES. REVELIA AFASTADA. NECESSIDADE DE 

INSTRUIR O FEITO E ANALISAR AS OBJEÇÕES E EXCEÇÕES 

FORMULADAS PELO RÉU. RESSALVA DO VOTO DO RELATOR QUANTO À 

REVELIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR UNANIMIDADE. 

AFASTAMENTO DA REVELIA POR MAIORIA” (Apelação Cível nº 0011211-

63.2016.8.19.0003, Des. Rel. Custodio de Barros Tostes, da 1ª Câmara Cível. Julgado 

em: 17/10/2017). 

 

Assim, trata-se, na origem, de ação de cobrança, na qual, após apresentação de 

contestação, sobressaiu decisão decretando a revelia, ante a intempestividade do protocolo da 

peça de defesa, ao passo que foi realizado negócio jurídico processual em sede de audiência de 

conciliação, qual seja calendário processual, no qual restou estabelecido prazo para contestar, 
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não tendo a ré cumprido tal avença. Com isso, foi proferida sentença julgando integralmente os 

pedidos autorais. 

Em razão de tais fatos, foi interposta apelação, na qual se alega, dentre outros, a nulidade 

da decisão que decretou a revelia da ré, porquanto o termo pactuado entre as partes para 

protocolo da defesa remetesse ao dia 20/12/2016, referida data engloba-se no primeiro dia do 

recesso forense, durante o qual ficam suspensos todos os processos. Logo, a manifestação seria 

faculdade do interessado até o dia 21/01/2017, quando voltariam a fluir os prazos, de acordo 

com o art. 220 do CPC/15. No entanto, neste ano, o dies ad que era um sábado, de modo a 

prorrogar-se até a próxima segunda-feira, 23/01/2017, quando efetivamente foi entregue a 

contestação. 

Em prol do argumento, aduz ainda o apelante a vigência do Ato Normativo Conjunto nº 

155 do TJRJ, pelo qual ficou proibida a prática de atos processuais durante o período de férias 

forenses. 

Pois bem. No tocante aos pontos supracitados, houve duas linhas de entendimento no 

colegiado, quais sejam a esposada pelo relator, que restou minoritária, e aquela defendida pela 

maioria da Câmara Julgadora. 

Quanto ao entendimento do relator, inicialmente este discorreu que o CPC/15 é 

presidido por princípios diferentes daqueles que regiam o ordenamento revogado, afirmando-

se que, “nomeadamente, a autonomia das partes, restituídas de seu protagonismo, deve implicar 

a possibilidade de autorregramento também no plano de processo”. Com isso, afirmou que está 

expressamente previsto no atual CPC a celebração de negócios jurídicos processuais, 

colacionando, para tanto, ainda o Enunciado nº 19 do Fórum Permanente de Processualistas 

Civis, o qual cita exemplos de convenções processuais, dentre elas o acordo de ampliação de 

prazos das partes de qualquer natureza. 

A partir desse raciocínio, afirma que, na hipótese dos autos, as partes firmaram um 

calendário processual, espécie de negócio processual típico que vincula as partes e mesmo o 

magistrado, de modo que o mesmo só pode ser modificado unicamente pelo juízo se sobrevier 

situação excepcional. Ademais, quanto a questão do recesso forense, dispôs que, ao celebrar 

negócio jurídico processual previsto para o início do recesso, o apelante desistiu da faculdade 

de aguardar o retorno das atividades forenses. Por fim, quanto ao Ato Normativo Conjunto nº 

155 do TJRJ, assinalou que o CNJ tornou sem efeito a vedação de prática de atos processuais, 

ressaltando-se, inclusive, que ainda que assim não fosse, referido Ato se trataria de norma 

cogente, sobre as quais as partes não podem dispor, de modo que o negócio jurídico firmado 

seria nulo. 
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Mais uma vez, diante da relevância da posição do relator em comento para a presente 

monografia, destaca-se, abaixo, os seguintes trechos de seu voto: 

 

“Nesta ordem de ideias e à vista da ata de fls. 166, sabe-se que as partes, ainda 

tentando um desfecho conciliado, programaram para o dia 20/12/2016 a data de 

protocolo da contestação. Confira-se a ata daquela audiência: 

(...) Cuida-se, por óbvio, da calendarização do ato, espécie de negócio processual 

típico que vincula as partes e mesmo o magistrado. Tal é a cogência deste acordo que 

só será modificável, unicamente pelo juízo, se sobrevier situação excepcional assim 

exigente. 

(...) Portanto, como não houve pronunciamento judicial em outro sentido, o termo ad 

quem para protocolo da defesa era o dia 20/12/2016, além do que ficaria caracterizada 

a sua intempestividade. Por consequência, dar-se-ia a revelia do réu. 

In casu, verifica-se de fls. 189/213 que a peça veio aos autos às 21.52:08 hrs. do dia 

23/01/2017.  

A destempo, então. 

Nada obstante, argumenta o apelante que, por força do início do recesso de fim de ano 

justamente naquele 20/12/2016, tinha a faculdade de esperar até o fim das férias 

forenses, em 21/01/2017, para cumprir os prazos vencidos, os quais, até então, 

estariam suspensos. 

(...) De fato, assim como argumenta, era um direito aguardar o retorno das atividades 

forenses. Ocorre, contudo, que, ao celebrar negócio jurídico processual previsto para 

o início do recesso, desistiu desta faculdade.  

Aliás, é o que possibilita o artigo 225 do Novo Código de Processo Civil. 

(...) Afinal, se a ninguém é dado alegar ignorantia legis, 3 deve-se presumir que, pelo 

menos, a patrona do apelante soubesse da suspensão de prazos a partir de 20 de 

dezembro, por força da expressa previsão do artigo 220 do Código de Processo Civil. 

Logo, ou se reputa consciente a decisão de dispensar a prerrogativa legal; ou se 

especula de estratégia, em clara violação à boa-fé objetiva, para obter prorrogação 

ainda maior do prazo em virtude da extensão pelo mês de férias coletivas dos 

advogados.  

Como não se crê nesta última hipótese, seja porque não se presume a má-fé, seja 

porque a infringência aos deveres de boa-fé e cooperação processual levaria à absoluta 

nulidade da avença, confirma-se a extemporaneidade da contestação.  

E nem se alegue que o Ato Normativo nº 155/2016 deste Eg. TJRJ, proibitivo do 

peticionamento eletrônico entre os dias 20/12 e 06/01, levantaria óbice ao 

desempenho oportuno do ônus procedimental.  

Como se sabe, o Col. CNJ, nos autos do Pedido de Providências nº 0007436-

78.2016.2.00.0000, tornou sem efeito a vedação, especialmente porque “a pretensão 

dos comandos normativos, a priori, é a de que os sistemas de informação processual, 

seja ele o PJe ou não, estejam disponíveis de forma ininterrupta, não havendo 

ressalvas, nesse sentido, a períodos de recesso ou períodos de suspensão de prazos 

processuais”. 

Portanto, a partir da concessão desta liminar (em 21/12/2016), não havia mais 

qualquer impedimento à prática do ato, o qual foi injustamente retardado até 

23/01/2017. 

De todo modo, se tivéssemos que a suspensão dos feitos no período de recesso cuida 

de norma cogente sobre as quais as partes não podem dispor, seria absolutamente nula 

a convenção celebrada na audiência.  

Isso porque o termo aposto seria ilícito, na medida em que violador de norma de ordem 

pública. Incidente, pois, a regra do artigo 123, II do Código Civil, supletivamente 

aplicável ex vi do art. 135 do mesmo códex (...)”. 

 

Por sua vez, a maioria da Câmara julgadora entendeu que não se poderia pactuar a 

entrega de contestação para o dia firmado, eis que então tem início o recesso forense. Para tanto, 
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afirmou-se que a liberdade das partes ao estabelecer negócios jurídicos processuais não pode 

avançar a transferir custos ao Poder Judiciário, ressaltando-se o enunciado nº 36 da Escola 

Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, que assim dispõe: 

 

Enunciado nº 36: A regra do art. 190 do CPC/2015 não autoriza às partes a celebração 

de negócios jurídicos processuais atípicos que afetem poderes e deveres do juiz, tais 

como os que: a) limitem seus poderes de instrução ou de sanção à litigância ímproba; 

b) subtraiam do Estado/juiz o controle da legitimidade das partes ou do ingresso de 

amicus curiae; c) introduzam novas hipóteses de recorribilidade, de rescisória ou de 

sustentação oral não previstas em lei; d) estipulem o julgamento do conflito com base 

em lei diversa da nacional vigente; e e) estabeleçam prioridade de julgamento não 

prevista em lei. 

 

Assim, no entendimento da maioria, não poderia o calendário estipulado derrogar o 

recesso previsto pelo art. 220 do CPC/15, matéria que diria respeito ao próprio funcionamento 

e à distribuição de recursos do Tribunal. Em conclusão, a defesa teria sido tempestivamente 

apresentada, no primeiro dia útil após as férias forenses. Dessa forma, a Câmara houve por dar 

provimento a apelação, para anular a sentença e afastar a revelia decreta. 

 Muito interessante este caso para pensar o quanto a autonomia das partes é relativizada, 

limitada e controlada pela autoridade do Judiciário e, portanto, mesmo realizando negócios 

processuais, as partes estão, sempre, necessariamente, submetidas a verem suas convenções 

sujeitas à interpretação judicial, o que certamente compromete e restringe o uso do instituto. 

Estes advogados, por exemplo, se valeram do instituto, mas, certamente, em uma próxima 

ocasião, pensarão se valerá a pena, ou não, negociar. 

Por fim, o quinto e último acórdão possui a ementa abaixo disposta: 

 

“Direito processual civil. Inventário e partilha. Herdeiro que, por força de 

convenção processual, recebe mensalmente um adiantamento em dinheiro a ser 

descontado do que lhe caberá na partilha. Impossibilidade de modificação, pelo juízo, 

do conteúdo de negócio processual. Pretensão de recebimento de valor mensal maior 

que poderia, em tese, ser acolhida como tutela da evidência, na forma do art. 647, 

parágrafo único, do CPC/2015. Não preenchimento dos requisitos da tutela da 

evidência. Desprovimento do recurso” (Agravo de instrumento nº 0030990-

13.2016.8.19.0000, Des. Rel. Alexandre Câmara, da 2ª Câmara Cível. Julgado em: 

23/11/2016). 

 

No entanto, por se tratar de recurso decorrente de ação de família, o mesmo se encontra 

em segredo de justiça, motivo pelo qual não foi possível acessar o seu inteiro teor. Porém, a 

partir da limitada análise que se pode realizar pela ementa, verifica-se que a Câmara julgadora 

entendeu que deveria prevalecer o negócio jurídico processual firmado entre as partes, talvez 

por inexistir no mesmo qualquer vício que ensejasse a sua anulação. 
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Por todo o exposto, o que se verifica é que há pouquíssimas decisões no TJRJ sobre os 

negócios jurídicos processuais, o que demonstra que referido instituto ainda não vem sendo 

amplamente utilizado. Além disso, verifica-se que a autonomia da vontade está sempre 

submetida à autoridade do Judiciário, o que a torna um tanto restrita, circunstância que deve ser 

objeto de reflexão especialmente contrastada com a idealização discursiva da doutrina sobre os 

negócios e a autonomia da vontade. 

A despeito de tal fato, tem-se que, aparentemente, dentre os poucos julgados existentes, 

a maioria dos desembargadores do referido Tribunal vem aceitando as convenções processuais 

firmadas entre as partes, quando no âmbito do CPC/15, excetuando-se somente um dos cinco 

julgados, no qual prevaleceu o entendimento de que referidas convenções não podem avançar 

a transferir custos ao Poder Judiciário. 

Nessa perspectiva, a impressão que a observação jurisprudencial deixa é que, embora 

os negócios estejam necessariamente submetidos ao filtro ou ao controle do Judiciário (o que 

só por si limita a autonomia da vontade), ainda assim, há um pequeno indício de que o 

entendimento dos magistrados do TJRJ vem respeitando as convenções. Ou seja, é preciso 

autorização ou submissão ao Judiciário para negociar, o que, só por si, já limita as convenções, 

mas, quando feitas, ao que parece, o Judiciário as avaliza. Trata-se de uma “autonomia 

controlada” ou “autorizada”. Dá-se a garantia processual com uma mão, e retira-se com a outra. 

 

CONCLUSÃO 

 

Esta pesquisa nos conduz a diversas conclusões acerca da flexibilidade procedimental e 

dos negócios jurídicos processuais, que serão expostas a seguir. 

Primeiramente, sabe-se que a sociedade está em constante movimento e evolução, razão 

pela qual, no decorrer dos anos, houve um anseio pela implementação de um processo que 

corresponda de forma mais efetiva às necessidades culturais, políticas e sociais da época em 

vigor. Com isso, houve uma evolução histórica do processo civil que, a medida do 

desenvolvimento da sociedade, foi se moldando a conjuntura da mesma.  

Desse modo, em atenção aos desejos da sociedade contemporânea, foi promulgado o 

CPC/15, que visa a alcançar um equilíbrio entre o modelo publicista e o sistema liberal, 

valendo-se do modelo cooperativo. Assim, pode-se dizer que o referido Código almeja a 

valorização da autonomia da vontade das partes, para possibilitar a adequação ao caso concreto, 

a fim de conferir celeridade ao procedimento. 
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Sob este contexto, os negócios jurídicos processuais ganham destaque, ao passo que 

introduziram ao sistema processual brasileiro a flexibilidade procedimental voluntária, onde as 

partes são as protagonistas no processo, prevalecendo-se o respeito aos princípios do 

autorregramento da vontade, da cooperação, da adequação e da eficiência. 

No Brasil, o regime do CPC/73 deixava dúvidas sobre a possibilidade de celebração dos 

negócios processuais, de modo que havia grande divergência doutrinária sobre o tema. Atento 

a isto, o legislador do CPC/15 consagrou a expressa previsão da possibilidade de firmarem as 

partes as convenções processuais, através de seu art. 190, estabelecendo, ainda, a cláusula geral 

de negociação processual, que autoriza a celebração de negócios jurídicos processuais atípicos. 

Com isso, ultrapassada a controvérsia sobre a possibilidade de celebração das 

convenções processuais, tem-se que os negócios jurídicos processuais podem ser classificados 

como típicos ou atípicos, podem ser solenes ou não solenes, comissivos ou omissivos, podem 

ser celebrados antes ou durante o processo e podem ser firmados tanto por um, dois ou mais 

sujeitos, sendo, assim, unilaterais, bilaterais ou plurilaterais. 

Quanto aos seus efeitos, tem-se que referidas convenções processuais, em regra, 

possuem efeitos imediatos, independendo de homologação, consoante art. 200 do CPC/15, 

sendo exceção a desistência da ação, conforme previsto no parágrafo único do art. supracitado. 

No entanto, torna-se importante observar os requisitos de validade para celebração dos 

negócios jurídicos processuais. 

Assim, o primeiro requisito é que os sujeitos sejam “plenamente capazes”, sendo esta 

capacidade entendida como processual pela maioria doutrinária. O segundo é referente ao 

objeto, que deve ser lícito e versar sobre direitos que admitam autocomposição, não 

englobando, desta forma, normas cogentes. Por sua vez, o terceiro e último requisito de validade 

é atinente a forma, cuja qual o art. 190 do CPC/15 não estabeleceu, podendo ser instituída de 

modo livre, desde que respeitadas as normas previstas quando para determinado ato a lei 

estabelecer de forma diversa.  

Com base nisso, constata-se que a autonomia da vontade das partes não é ilimitada, eis 

que a mesma vai até onde os interesses públicos são inafastáveis, ou seja, encontra limitação 

nos direitos e garantias fundamentais do processo. 

Entretanto, tem-se que a flexibilidade procedimental proposta pelos negócios jurídicos 

processuais não viola a previsibilidade e a segurança jurídica, tampouco o princípio do devido 

processo legal, uma vez que a participação das partes mediante formalização, que pode ser oral 

ou escrita, torna o processo ainda mais legítimo, proporcionando maior efetividade, justiça e 

celeridade. 
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Assim, é possível concluir que a possibilidade de compactuação de negócios jurídicos 

processuais constitui um grande avanço para o direito processual brasileiro, uma vez que 

legitima um processo democrático, voltado para o fim social e para a solução útil e eficaz dos 

litígios. Mas, se ficar adstrito ao campo normativo, de nada adiantará. 

Para tanto, há que se compreender que esse resultado somente será obtido mediante a 

participação e colaboração dos próprios jurisdicionados, bem como de todos os operadores do 

direito. Deste modo, faz-se necessária uma mudança cultural jurídica brasileira, calcada 

atualmente na lógica do contraditório, para a lógica do consenso, ao passo ser este o desejo do 

legislador ao elaborar o CPC/15. 

Afinal, a impressão que a observação jurisprudencial realizada nesse trabalho deixa é 

que, embora os negócios estejam necessariamente submetidos ao filtro ou ao controle do 

Judiciário (o que só por si limita a autonomia da vontade), ainda assim, há um pequeno indício 

de que o entendimento dos magistrados do TJRJ vem respeitando as convenções. Ou seja, é 

preciso autorização ou submissão ao Judiciário para negociar, o que, só por si, já limita as 

convenções, mas, quando feitas, ao que parece, o Judiciário as avaliza. Trata-se de uma 

“autonomia controlada” ou “autorizada”. Dá-se a garantia processual com uma mão, e retira-se 

com a outra. 

Assim, verifica-se a primordialidade de se repensar o sistema judicial e a forma como 

são administrados institucionalmente os conflitos, abandonando-se a figura do magistrado 

como protagonista do processo, e aderindo a ideia de ampla participação de todas as partes, 

correlata a concepção de gestão processual. 

Afinal, conforme ensina Ada Pelegrini Grinover, a mudança de mentalidade em relação 

ao processo é uma necessidade, para que ele possa efetivamente aproximar-se dos legítimos 

objetivos que justificam a sua própria existência180. 

Portanto, finalmente se conclui que somente a partir dessa transição será possível 

efetivamente haver a ampla aplicação dos negócios jurídicos processuais, o que trará mudanças 

significativas para a melhor condução do processo e resolução dos litígios, contribuindo para a 

adequada prestação jurisdicional – o que tanto se almeja por todos. 

 

 

 

                                                           
180 CINTRA, Antonio Carlos de Araujo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria 

Geral do Processo. 27ª ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 43. 
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