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                                                                   RESUMO 

Cinge-se a questão na análise da natureza jurídica, dos limites e da responsabilidade 

das cláusulas de negociação processual, quanto às inovações trazidas por essa nova 

possibilidade conferida pelo Código de Processo Civil de 2015. Posto o quesito, essa 

produção acadêmica se fundamenta sobre os pilares do neoconstitucionalismo, da 

principiologia processual e da práxis processualista civil a fim de, refutando a aplicação dos 

artigos do Código de Processo Civil e dos Enunciados do Fórum Permanente de 

Processualistas Civis, posicionar-se ao lado doutrina majoritária na defesa da implementação 

concreta dos acordos processuais na dinâmica da justiça brasileira.  
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1. INTRODUÇÃO 

 Este trabalho acadêmico visa tratar dos contornos das cláusulas gerais de 

negociação processual, principalmente no que tange aos limites das faculdades 

concedidas as partes para negociar e estabelecer procedimentos específicos aos seus 

litígios. Com isso, esse tema será analisado sob o prisma do Direito Civil e do Direito 

Processual Civil.  

Assim, para se debruçar sobre esse tema – bastante recente devido aos 

novos contornos trazidos pelo advento do código de processo civil de 2015 – há uma 

literatura doutrinária tímida e enunciados do fórum permanente de processualistas civis 

que buscam aos poucos assentar a moldura na qual é possível que as partes negociem 

seus termos processuais.  

A partir disso, percebe-se uma luta para equilibrar a faculdade concebida 

pelo código de processo civil, que visa através dessa liberdade permitir que o 

procedimento seja mais um instrumento de conciliação ou que favoreça o entendimento 

da lide, e a manutenção dos princípios e procedimentos já assentados que permitem ao 

magistrado trabalhar de maneira organizada e célere ao mesmo tempo em que garante à 

equidade de forças ás partes. 

Delineados os fins e os moldes metodológicos desta produção, 

primeiramente será apresentado o real desafio das cláusulas de negociação processual 

que os processualistas enfrentam, indo a fundo ao esclarecimento da delicadeza e forças 

presentes nesse dilema. Ademais, passar-se-á por uma breve evolução histórica para que 

se entenda a origem da necessidade dessa margem de negociação fruto do anseio da 

sociedade e quais os mecanismos já tentados pelo legislador. 

Consolidado a base inicial para se aprofundar no tema, será trazida a tona as 

cláusulas processuais explícitas no código de processo civil que serão tratadas 

individualmente nas suas minucias. Ou seja, artefatos que o legislador já estabeleceu um 

norte para discursão entre as partes, assim, serão circunscritas as características e 

consequências que o acolhimento dessas prerrogativas poderá interferir no processo. 

Ainda nesse momento serão esmiuçados os enunciados do fórum de 

processualistas civis que são a fonte mais sólida atualmente para compreender o marco 
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regulatório que a doutrina e prática processual estão estabelecendo para lidar com esse 

tipo de problemática. 

Ainda, o estudo voltar-se à apreciação do tema sob os olhares dos magistrados, 

isto é, como essa inovação abre margem para a criação de procedimentos 

especialíssimos que demandarão maior tempo do judiciário para se ater as 

especificidades de cada caso, além da discussão sobre os limites que o juiz se prestará 

para o controle da liberdades das partes, uma vez que não pode-se abrir mão da 

segurança jurídica e do justo procedimento legal. 
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2.  PROBLEMÁTICA DOS NOVOS TERMOS PARA CLÁUSULAS DE 

NEGOCIAÇÃO PROCESSUAL 

2.1 Apresentação dos Impasses e Barreiras a Serem Delimitadas 

Em um olhar inicial é fundamental compreender a importância das regras de 

direito processual civil para se alcançar a justiça. O Processo Civil trabalha com regras e 

princípios que visam regular o iter jurídico procedimental, isto é, com a sua utilização 

pode-se materializar as lides oriundas de direitos subjetivos em conflito. Com isso, é 

através da instauração do processo que se ajusta as perspectivas dos fatos para obter 

uma sentença justa. 

Segundo Rudolf Von Ihering, em seu livro a luta pelo direito: 

Somente a lei, isto é, a ação voluntária e determinada do poder público, é que 

tem esta força, e não por acaso, mas em virtude de uma necessidade, que está 

na natureza íntima do direito, porquanto todas as reformas introduzidas no 

processo e no direito positivo se originam das leis.1 

Nesse passo, o direito processual civil se tornou um ramo da ciência jurídica 

na medida em que ajuda o Estado no seu papel inescusável de solucionar as lides e é 

instrumento hábil a proporcionar o acesso a justiça. Seu objeto de estudo, então, pode-se 

dizer ser o âmbito no qual os indivíduos podem exercer seus direitos com a utilização da 

atividade processual. 

É, se utilizando deste campo da ciência, que os juristas conseguem criar 

jurisprudência e aperfeiçoar o entendimento sobre o direito. Claro que não se nega o 

apelo a certo formalismo, a final para se manter um padrão justo é necessário se recorrer 

a um instrumento burocrático de modo que este não leve a solução iguais, mas sim 

conduza cada caso particular pelo caminho da melhor oportunidade de liberdade. 

 Outrossim, o formalismo também é capaz de proporcionar segurança 

jurídica, haja vista que ao prosseguir por um caminho pré-determinado que foi 

construído com base na melhor estratégia para garantir um processo decente pode-se 

confiar na integridade dos meios. 

                                                 
1 IHERING, Rudolf Von. A luta pelo Direito. Editora: Martin Claret. 1ª edição: 2009. Pág. 24. 
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Cabe perceber, que a maior das propostas das cláusulas de negociação 

processual é permitir a criação de um ambiente para o desenvolvimento de um processo 

mais emancipador através da utilização da democracia participativa. Isto é, a 

possibilidade de se estabelecer cláusulas individualizadas para as necessidades de cada 

lide específica é por excelência um espaço deliberativo autônomo.  

Vale ressaltar, ainda, que as dificuldades não se encontram apenas no 

momento de levar as cláusulas estabelecidas para o judiciário. Também há muita 

preocupação sob o momento de elaboração dessas normas particulares, isto é, a 

influência das partes na elaboração do contrato. 

Com o objetivo de democratizar cada vez mais os espaços de negociação se 

estimula que os envolvidos participem de fato para a criação de mecanismos de solução 

de controvérsias futuras que ofereçam o maior nível de satisfação entre eles. É nesse 

ponto, juntamente com as cláusulas de negociação processual, que se opõem os sistemas 

arbitrais ou de mediação. 

A Lei de Arbitragem promoveu, assim, o revigoramento do instituto, 

dispondo integralmente sobre arbitragem, no seu aspecto formal e material, 

pretendendo equiparar o procedimento arbitral ao judicial, democratizando-se 

o processo e conferindo ao cidadão um meio de resolução de disputa mais 

eficaz, com maior segurança, economia e tecnicidade.
2 

Entretanto, para optar por essas prerrogativas é fundamental que na hora de 

elaborar o instrumento contratual os indivíduos garantam a equidade na liberdade e 

força de voz. O principal desafio será conciliar ideologias, negócios e perspectivas de 

gestão para tomar decisões que irão interferir em suas esferas de interesses. Não se pode 

pensar apenas em conferir ao processo judicial celeridade, a proposta dessa abertura 

procedimental consiste, além de tudo, na busca por uma decisão final que seja 

compreendida e aceita por ambas as partes. 

Assim, a flexibilização do procedimento é uma ferramenta indispensável 

para a luta da busca pela verdade, uma vez que seus mecanismos servem de forma direta 

ao tipo de direito em questão. No entanto, vale ressaltar, que essa releitura processual 

realizada pelas partes deve sempre se guiar pelos princípios do contraditório – pelo qual 

todos terão direito a tomar conhecimento e apresentar uma resposta contra as acusações 

                                                 
2 NETO, Elias Marques de Medeiro e FILHO, Adalberto Simão. Direitos dos Negócios Aplicado. 

Volume II: do direito processual. Editora: Almedia Brasil. São Paulo. Pag. 134. 
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que lhe forem realizadas, e para tal poderão utilizar-se de qualquer meio de defesa 

admitido em lei - e da boa fé processual – esta entendida na sua forma mais abrangente 

possível, ou seja, pautando-se em um comportamento coerente, íntegro e harmonizado 

com os demais princípios processuais. Esses são instrumentos que servirão sempre 

como garantia do respeito da igualdade de vozes no desenvolvimento processual. 

Ao trazer as novas cláusulas de negociação processual o código de processo 

civil quebra o protagonismo judicial na medida em que confere aos envolvidos um 

papel maior do que de meras partes inertes, eles se tornam agentes do seu próprio 

direito. Com uma voz muito mais ativa essa prerrogativa modifica a relação jurídica-

processual admitindo uma nova condução do feito onde a concreta participação dos 

interessados no andamento do processo permite que se chegue o mais perto possível da 

real satisfação com seu resultado. Sai-se da esfera impositiva de juiz superior para a 

construção de um entendimento em um espaço comunicativo. 

Com efeito, não se deve entender que as cláusulas negociais vieram para 

afastar a figura do magistrado. Pelo contrário, este ainda exerce papel fundamental no 

exercício da jurisdição, porém sua função passa a ser muito mais fiscalizadora e 

estimulante do que se propunha classicamente. É justamente nesse ponto em que há 

uma sutil barreira ainda não delimitada. 

Não se sabe ao certo até que ponto as partes podem deliberar sobre seu 

processo e até onde cabe o juiz aceitar os acordos realizados. Com muitas controvérsias, 

há medidas incertas entre os processualistas. Alguns defendem uma ampla atuação dos 

litigantes - possibilitando que se crie praticamente um código processual próprio para o 

caso - no entanto, outros enveredam para uma interferência mais tímida alegando a 

pouca praticidade de uma maior abertura processual, bem como a necessidade de 

manter as bases institucionais. 

Com efeito, se entende que a ligação das cláusulas de negociação processual 

e o nível de legitimidade que será conferido à sentença são diretamente proporcionais. 

Diante da possibilidade de tantos benefícios a construção desse costume ainda soa 

bastante estranha para os ouvidos tradicionais. Sem dúvidas, ao se considerar que o 

espaço processual ao longo de sua história sempre foi território de domínio do direito 
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público, ao se abrir mão de certa rigidez é natural o sentimento de insegurança, afinal, o 

novo sempre assusta apenas pelo fato de o ser. 

Os questionamentos dogmáticos advindos desse processo de transição giram 

em torno, essencialmente, da quebra do paradigma público – privado. Essa estrutura, 

assim como a concebemos hoje retoma de uma história do direito que excluí os 

mecanismos criados pela comunidade para impor a vontade estatal. Ademais, essa 

nunca deixou de ser uma forma de dominação da sociedade. 

Ao se analisar a relação científica do desenvolvimento do processo civil é 

bem claro o fenômeno da marginalização da justiça não estatal, isto é, aquela que tem 

interferência direta da própria comunidade. Apesar de este fenômeno remontar aos 

séculos XVII e XVIII, pois o estado busca manter seu controle após a queda do 

processo em seu formato romano-canônico, ainda é possível visualizar essa mesma 

estratégia atualmente, bem como se percebe com o direito alternativo.  

O desenrolar desse impasse público-privado sofreu várias reviravoltas ao 

longo da história, então, a construção o sistema atual será analisado oportunamente. 

De conseguinte, o grande desafio, então, perfaz sentir a quebra do modelo 

normativo consolidado para permitir a participação dos indivíduos na construção da 

sistemática processual que irá determinar a resolução de conflitos na sua esfera de 

interesse, ou seja, é lutar pelo protagonismo daqueles que serão realmente afetados pelo 

fruto judicial. 

Para isso é preciso pensar em dois momentos distintos, a elaboração das 

cláusulas de negociação processual no momento de criação do contrato e a sua 

efetividade diante do juízo. Será necessário estabelecer o equilíbrio entre os interesses 

privados conflitantes e o produto desse com a estrutura do direito público. Ao passo em 

que não se pode obstaculizar a eficiência do judiciário, também não se deve relegar a 

marginalização novamente o papel das partes, uma vez já comprovada a importância 

das regras processuais para criação da sentença. 

Nesse caminho a ser trilhado é preciso perceber que há aspectos dos dois 

direito em questão na formação do outro. Para tal, foi de suma importância o papel da 

constitucionalização do direito, que ao conferir destaque à constituição mostrou que 
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ambas as esferas de direito podem conviver harmoniosamente se respeitarem certos 

limites. 

Nesse contexto, é inegável a urgência em se reconhecer a autonomia dos 

integrantes no processo, haja vista que ao se tratar de um espaço democrático e de uma 

esfera participativa, suas contribuições são bastante válidas. 

Nesse sentido, resta claro o grande impasse para se reconhecer as cláusulas 

de negociação processual e a razão pela qual é de grande interesse dos doutrinadores 

trabalhar sobre esse tema. A investigação desse fenômeno toca no ponto delicado da 

tensão existente na sociedade com o Estado que é refletida no conflito entre o 

protagonismo dos agentes e os poderes do juiz. 

Não se considera nada deste tema afastando-o dos paradigmas das 

ideologias que formaram o processo civil atual e que fixam os princípios legais 

consagrados fundamentais para a busca da justiça. Questiona-se o processo como 

instituição pública e propõe-se movimentos revolucionários que defendem a inclusão de 

leigos jurídicos na construção de regras, não estes quaisquer leigos, mas os titulares 

efetivos dos interesses que serão a elas submetidos. 

É nesta perspectiva que o Código de Processo Civil brasileiro de 2015 foi 

elaborado numa perspectiva de socialismo processual ao reconhecer alguns déficits do 

modelo processual público e por isso abri espaço para a inclusão da visão cooperativa 

privada. Nada seria mais avançado do que permitir uma relação de participação 

articulada com a sociedade na jurisdição. 

As cláusulas de negociação processual são, portanto, fruto de uma nova 

hermenêutica que valoriza a atuação das partes sem abri mão de tudo que já foi 

construído processualmente até hoje. Além de não retirar a importância do papel do 

magistrado. 

2.2. Breve Evolução História das Cláusulas de Negociação Processuais 

A existência das cláusulas de negociação processuais, como referido 

atualmente aos acordos de condições processuais realizados pelas partes, já eram 

identificados desde o direito romano. Estudos comprovam que ainda na primeira fase do 
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processo romano, os litigantes já se apresentavam ao magistrado, na época figura esta 

que era desempenhada pelo pretor romano, e dispunham sobre seus interesses, chegando 

a um acordo procedimental e se sujeitando a concordar com a sentença que resultaria 

desse processo, segundo disposto por Pedrosa Nogueira3. 

Tal procedimento se perdurou, com suas características básicas, pelas 

duas primeiras fases do direito romano, ou seja, vigorou até o fim da ordo iudiciorum 

privatorum. A mudança ocorreu quando se deixou de adotar este caráter mais negocial 

do procedimento da litigância e passou-se a valorizar o protagonismo do magistrado, 

pelo qual este possuía um rito fixo, geralmente ouvindo as partes e se informando do 

impasse, e através disto deliberava seu entendimento. 

Poucas foram às mudanças desse novo procedimento romano por boa 

parte da história, na qual o direito era aplicado de forma minimamente formal e sempre 

supervalorizando a figura do juiz soberano. 

Embora as codificações sejam fruto das ideias liberais, a legislação 

processual,em vários países, passou a receber a influência de Franz Klein e 

do código austríaco de processo civil, em cujas regras predominava a 

prevalência do interesse público, o publicismo do processo, os poderes 

instrutório do juiz, a busca da verdade e a promoção da efetiva igualdade das 

partes no processo. Propugnava-se a neutralização da liberdade das partes. 

Ao autor da demanda judicial apenas se reservava a simples função de 

provocar o exercício da jurisdição, outorgando-se ao juiz o poder de impulso 

do procedimento. Fortaleceram-se, assim, os dogmas de que às partes 

bastaria narrar os fatos, sendo o direito de conhecimento privativo do juiz, 

passando este a ser o protagonista do processo.4 

Em uma análise territorial mais resumida e tentando se aproximar mais 

das sensíveis influências brasileiras, foi no século XV, que Portugal editou as 

Ordenações do Reino, logicamente estendidas ao Brasil colônia, por meio das quais se 

mantinha uma forma extremamente engessada do procedimento civil, sem possibilitar 

às partes a adequação de suas vontades comuns. Essa postura perdurou pelas 

Ordenações seguintes, sejam elas Affonsinas, Manoelinas e Filipinas, a exceção de 

alguns pontos específicos, como a possibilidade de livre estipulação entre as partes da 

eleição de juízes árbitros para julgar suas causas, disposto pelas Ordenações Filipinas, 

                                                 
3 NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa. Negócios Jurídicos Processuais: Análise dos provimentos 

judiciais como atos negociais. Pág. 124.   
4
 CUNHA, Leonardo Carneiro. Negócios jurídicos processuais no processo civil brasileiro. Texto 

preparado para o I Congresso Peru-Brasil de Direito Processual e apresentado em Lima, novembro de 

2014, com acréscimos e adaptações feitas após a sanção e promulgação do novo Código de Processo Civil 

brasileiro Pag. 9. 



10 

 

Livro III, Título XVI5. Vale ressaltar que é natural que estas normas processuais tenham 

vigorado no Brasil por algum tempo mesmo após a sua independência, tempo no qual o 

novo país se preparava para regular seu próprio direito. 

Assim, já na edição das primeiras normais processuais brasileiras, em 

1850, isto é, o regulamento nº 737, muitos mecanismos básicos de negociação 

processual formais foram implantados e se mantiveram até hoje, a exemplo do 

procedimento sumário, utilização de mediação e arbitragem ou mesmo a eleição de foro. 

É importante perceber que apesar de se tratar de mecanismos de negociação processual, 

estes implementados de inicio, são previamente estipulados, e por isso hoje são vistos 

como normas processuais típicas. 

Com a evolução do direito pátrio se unificou as antigas resoluções 

avulsas e se editou o primeiro Código de Processo Civil, em 1939. Este, sem dúvida, 

mais elaborado e estabelecendo figuras negociais propriamente ditas, isto é, aquelas que 

conferem de fato algumas liberdades aos litigantes, como a suspensão da demanda em 

face do interesse das partes. Percebe-se que neste ponto, apesar de haver uma tipificação 

prévia, seu conteúdo em sí é aberto, cabendo às partes conferirem concretude a esta 

norma, prova que certa liberdade veio sendo oferecida.  

Já no Código de Processo Civil de 1973, se mantiveram os avanços 

conquistados nesta seara e ainda desenvolveram-se novos possibilidades de negociação 

processual típicas. Esta pode ser considerada uma das maiores conquistas desse 

dispositivo legal, haja vista que foram incluídos, entre outros, a fixação de prazos 

dilatórios. 

Mais especificamente sobre as reais cláusulas de negociação processual, 

ou seja, as atípicas, não expressamente previstas na legislação, cabendo apenas a 

faculdade das partes estabelecerem, segundo suas necessidades, condições 

procedimentais espaciais, o Código Processual de 1973 ainda se mostrou bastante 

tímido. Pela doutrina majoritária este código não tratou de forma alguma deste tema, 

praticamente não permitindo este tipo de acordo. Há doutrinadores que, no entanto, 

visualizam uma pequena margem no artigo 158 deste código, que dispõe: 

                                                 
5 NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa. Negócios Jurídicos Processuais: Análise dos provimentos 

judiciais como atos negociais. Pág. 125. 
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Seção II 

                         Dos Atos da Parte 

Art. 158. Os atos das partes, consistentes em declarações unilaterais ou 

bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituição, a modificação 

ou a extinção de direitos processuais. 

Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeito depois de 

homologada por sentença. 

Para estes doutrinadores tal dispositivo possui uma interpretação pela qual 

estaria permitida a realização de negócios jurídicos processuais atípicos de forma 

implícita.  

Desta forma, é possível fazer uma analogia deste questionado dispositivo do 

Código de Processo Civil de 1973 em relação ao artigo 190 do Código de Processo 

Civil de 2015. Este último seria uma espécie que consagração, ou mesmo, consolidação 

da divergência doutrinária sobre esse tema no antigo Código. O artigo 190 acaba por 

explicitar a possibilidade de autoregulamento processual, trazendo consigo ao direito 

processual um novo mundo de prerrogativas. 

Art. 190.  Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, 

é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento 

para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, 

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

Parágrafo único.  De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade 

das convenções previstas neste artigo, recusando-lhes aplicação somente nos 

casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que 

alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. 

A lição que se tira dessa clara mutação processual é que o novo código de 

processo civil de 2015 veio com a intenção de mudar os paradigmas processuais 

existentes. Questiona-se se este é fruto de uma tentativa pontual de alterar dispositivos 

específicos do ordenamento jurídico, ou se veio com a real missão de trazer o debate da 

importância desta liberdade na busca pela justiça.  

Entende-se, portanto, que todo esse processo de avanço no tratamento das 

cláusulas de negociação processual permite, inclusive, a consolidação do Estado 

Democrático de Direito, uma vez que essas mudanças vêm acompanhadas de uma série 

de reflexos. Junto com a temática processual também se asseveram a aplicação dos 

princípios como fonte de direito e a constitucionalização do direito que permite maior 

abertura para interpretações e adequações de normas ao fato. Isto é, o processo 



12 

 

argumentativo está cada vez mais valorizado garantindo que o direito possa se moldar a 

realidade e buscar decisões mais justa, que se adequem a toda realidade que circunda o 

fato. 

Nada mais importante do que se permita cada vez mais a participação dos 

litigantes na composição da causa, a coparticipação é fundamental para que se gere um 

processo satisfatório para a sociedade. Esse é o papel das cláusulas de negociação 

processuais, foi ao analisar a evolução do direito procedimental que os doutrinadores 

foram reconhecendo alguns aspectos simples que influenciam diretamente no resultado 

final do direito. 

O primeiro ponto crucial foi reconhecer que as normas meramente 

procedimentais influenciam na formação do juízo final. Isto é, seria absurdo afirmar que 

normais procedimentais são vazias de significados e exclusivamente burocráticas dentro 

do sistema. O ritual de desenvolvimento processual possui a capacidade de gerar 

diferentes entendimentos sobre documentos e direitos e assim influenciar a maneira de 

se compreender os fatos. Desta forma, o rito adotado interfere sobremaneira na 

construção do juízo final. 

A segunda mudança foi à aceitação de que as partes precisam ter voz ativa 

em todo o procedimento, haja vista que se trata de direito próprio delas o qual esta 

apenas sendo concedido ao Estado a capacidade de se manifestar sobre a controvérsia. 

Anteriormente a jurisdição era vista como um poder soberano estatal que praticamente 

fazia um favor a comunidade de julgar seus conflitos. A inversão desse ponto de vista 

foi fator determinante para a democratização do direito e evolução das cláusulas de 

negociação processual. 

Nesse sentindo, hoje se tem uma visão mais clara sobre o papel da 

jurisdição, isto é, que o direito subjetivamente cabe as pessoas e o poder de julgamento 

do estado consiste no papel frágil de dirimir controvérsias buscando a harmonia social e 

satisfação dos interessados, pois sem este fator acaba minando sua própria legitimidade. 

 É nesta toada que o Código de Processo Civil Brasileiro garante destaque a 

autonomia da vontade das partes, permitindo que elas atuem ativamente na solução dos 

seus conflitos e que intensamente sejam agentes de sua própria causa. Consagram-se, 
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assim, os direitos fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição Federal, na 

medida em que não deixa de se tratar de liberdades. Afasta-se a visão engessada da 

jurisdição engessada como única via possível para solução justa de conflitos e busca-se 

estimular a solução destes segundo as necessidades e vontade das partes. 

O Código de Processo Civil de 2015 veio consagrar um contexto de 

transformação do Direito Processual Civil brasileiro. O CPC de 2015 é, 

essencialmente, novo; ele consagra uma nova ideologia do processo civil, em 

que a figura do juiz perderá espaço para a figura das partes. É possível que 

seja chamado de Código das Partes. O CPC de 2015 contém previsão 

expressa da atipicidade do negócio jurídico processual – art. 190. Cuida-se de 

uma cláusula geral, cláusula geral do negócio jurídico processual6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 JUNIOR, Fredie Didier e BOMFIM, Daniela Santos. A colaboração premiada como negócio jurídico 

processual atípico nas demandas de improbidade administrativa. A&C : Revista de Direito 

Administrativo & Constitucional. – ano 3, n. 11. Belo Horizonte: Fórum, 2003. Pag. 107. 
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3.     LIMITE DA ATIVIDADE JURISDICIONAL  

3.1 Cláusula Geral de Negociação Processual 

Sem dúvida a maior novidade no tema das clausulas de negociação 

processual trazida pelo código de processo civil de 2015 foi à inserção de uma cláusula 

com um conteúdo bem mais aberto. Por isso, o artigo 190 do referido código vem sendo 

denominado pela doutrina como cláusula geral de negociação processual.  

Negócio processual é o fato jurídico voluntário, em cujo suporte fático 

confere-se ao sujeito o poder de escolher a categoria jurídica ou estabelecer, 

dentro dos limites fixados no próprio ordenamento jurídico, certas situações 

jurídicas processuais. No negócio jurídico, há escolha do regramento jurídico 

para uma determinada situação. A exteriorização de vontade do sujeito que 

implica o exercício de um poder de regular, em maior ou menor medida, o 

conteúdo de situações jurídicas processuais significa a existência de um 

negócio jurídico processual.7 

Para compreender melhor todo o significado de avanço que este artigo 

trouxe para o estudo do procedimento judicial é preciso lembrar que a formulação deste 

entendimento pelos legisladores não surgiu de uma forma inesperada no ordenamento. 

Como já mencionado, no código de processo civil de 1973 havia o artigo 158 que de 

maneira muito tímida pode ser considerado o antecedente desta inovação.  

Claro que de maneira bastante limitada este artigo para alguns doutrinadores 

já garantia certa margem de liberdade para acordos entre as partes. Na medida em que 

outra parte da doutrina não concebe essa visão sobre o conteúdo do artigo 158, um 

ponto é comum entre todos os estudiosos da área, é indiscutível que este dispositivo 

trouxe á tona o debate sobre a necessidade de flexibilizar o procedimento. 

Em um quadro comparativo fica evidente a evolução desse dispositivo, não 

apenas textualmente como em relação ao seu significado prático. 

 

CPC 2015 CPC 1973 

Art. 190. Versando o processo sobre direitos que 

admitam autocomposição, é lícito às partes 

Art. 158. Os atos das partes, consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade, 

                                                 
7 JUNIOR, Fredie Didier e BOMFIM, Daniela Santos. A colaboração premiada como negócio jurídico 

processual atípico nas demandas de improbidade administrativa. A&C : Revista de Direito 

Administrativo & Constitucional. – ano 3, n. 11. Belo Horizonte: Fórum, 2003. Pag. 106. 
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plenamente capazes estipular mudanças no 

procedimento para ajustá-lo às especificidades da 

causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, 

faculdades e deveres processuais, antes ou durante 

o processo. Parágrafo único. De ofício ou a 

requerimento, o juiz controlará a validade das 

convenções previstas neste artigo, recusando-lhes 

aplicação somente nos casos de nulidade ou de 

inserção abusiva em contrato de adesão ou em que 

alguma parte se encontre em manifesta situação de 

vulnerabilidade. 

produzem imediatamente a constituição, a 

modificação ou a extinção de direitos processuais. 

 

Cabe, ainda, a observação que o texto do artigo 158 também foi mantido na 

integra no artigo 200 do código de processo civil de 2015 uma vez que contém conteúdo 

que extrapola a ceara da negociação processual e trata da responsabilidade e 

aplicabilidade dos atos processuais.  

Com a manutenção do artigo 158 se compreende que o legislador fez 

questão de manter como entendimento geral o sentido de eficácia imediata dos negócios 

jurídicos processuais. Desta forma, toda manifestação de vontade que pode ser gerada, 

inclusive na forma de estabelecimento de normas procedimentais, produzirão efeitos 

imediatos, salvo nas hipóteses previstas, nas quais a lei já exige prévia homologação 

judicial, no entanto estas devem sempre ser consideradas casos excepcionais.  

Confirma ainda esse entendimento o próprio parágrafo único do artigo 190, 

uma vez que dispõe sobre o controle das convenções que deverá, em regra, ser realizado 

a posteriori e apenas analisando a esfera da legitimidade, ou seja, avaliando os aspectos 

da validade e existência.  

Voltando á análise do artigo 190 este é considerado a verdadeira cláusula de 

negociação processual atípica, na medida em que constitui uma disposição normativa 

que utiliza uma linguagem semanticamente aberta e geral, possibilitando assim um 

amplo campo de compreensões e aplicabilidade.  

Assim, há agora de fato a plena liberdade das partes acordarem etapas 

dentro do procedimento, sob medida da demanda que possuem, uma vez que dentro 



16 

 

desta norma não há identificação dos objetos e nem limites de atuação para o negócio 

processual. É claro que este ponto dos limites dessa permissão é bastante controverso, 

mas o que não se pode negar é que qualquer estipulação deve guardar relação com os 

interesses direitos das partes e servir de ferramenta para desenvolver o conhecimento 

real da lide. Isto é, faz-se fundamental a adequação do processo em construção às 

particularidades do caso tutelado. E é neste sentido que há vários procedimentos especiais, 

desenvolvidos com base nas peculiaridades do direito subjetivo posto ou do direito material 

em questão. 

É evidente ao analisar este tema que o princípio do auto-regramento de 

vontades foi o alicerce de construção de todo esse aparato procedimental. Através deste 

se compreende que há um espectro de faculdades que podem ser exercidas pelos 

sujeitos de direito, nos mais diversos de amplitude, desde que em acordo com o 

ordenamento jurídico vigente. Portanto, é nesse caminho que os processos se 

transformam em um espaço cada vez maior de exercício da liberdade. 

Nessa toada, pode-se dizer que a cláusula geral de negociação processual 

trata-se do mecanismo que confere aos sujeitos de direito uma nova interpretação sobre 

os limites dos seus atos volitivos. É a partir dela que um novo mundo sobre o 

procedimento judicial se abre e nesta nova perspectiva é disponível aos litigantes a 

faculdade de adaptar o processo a sua realidade, inclusive, acertando entre eles 

convenções sobre suas obrigações, ônus e deveres processuais entre outros. 

Outro ponto de destaque sobre esta cláusula é que se percebe a influência 

clara do processo arbitral na construção dessa liberdade, uma vez que este processo 

possui como característica maior essa própria permissão as partes de acordarem uma 

série de pontos sobre como irá se desenvolver a solução de futuro litígios entre elas. 

Esta ampla autonomia que agora também se transfere ao processo judicial 

vai além dos pontos estabelecidos nos códigos de processo civil, ou seja, os litigantes 

não ficam restritos a apenas modificar procedimentos já postos no ordenamento, é 

possível que eles pactuem questões que vão além e por isso que são classificadas como 

atípicas. 
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A atipicidade dessa clausula geral significa justamente essa maior liberdade 

conferida. É dada, praticamente, uma folha em branco para que se escrevam as regras 

do jogo processual, tendo apenas como limite uma avaliação posterior sobre a validade 

deste ato e a relação do escrito com o objetivo que une os participantes. O que vai ser 

estabelecido não necessariamente precisa se adequar a uma categoria processual típica, 

mas sim atender as conveniências das partes. 

Essa fluidez da norma é responsável pela democratização do direito, 

tornando essa terra tão erudita mais acessível a todos. O processo passa então a ser 

considerado bem mais palpável, na medida em que as partes passam a ter uma voz ativa. 

Apesar de tudo, se faz necessário que alguns pontos de apoio estejam firmes 

para sustentar esse novo aparato processual, com base em toda essa construção histórica 

sobre a visão do papel do procedimento no direito é que surge aos poucos a mutação de 

dispositivos que chega a essa etapa de evolução atual. E para garantir a justiça da 

decisão, sem tolher a liberdade conferida ,é preciso atentar para alguns requisitos de 

admissão do negócio jurídico processual. 

Quatro são os requisitos mais estudados para a admissão das clausulas 

gerais de negociação processual estabelecidas pelas partes. São elas: que versem sobre 

direitos que admitam a autocomposição, que os litigantes sejam plenamente capazes, 

que haja o equilíbrio entre as partes e que o estabelecidos não seja manifestamente 

ilegal. Vale relembrar que cabe ao juiz realizar a análise do que foi estabelecido para 

julgar se obedece a essas exigências mínimas. 

Quanto à necessidade de que se trate de direito que admita a 

autocomposição considera-se um requisito bastante questionável, haja vista que 

restringe a possibilidade de estabelecimento de procedimentos próprios às lides que 

tratam apenas de direitos disponíveis. Ou seja, em um primeiro momento somente se 

poderia estabelecer um procedimento para o processo que trate de direitos nos quais 

haja a faculdade jurídica do titular em exercê-los ou deixar de preservá-los. 

Assim, é preciso buscar uma interpretação valorativa que amplie essa 

concepção, pois um mecanismo que deveria vir a somar na liberdade processual não 
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pode ficar restrito as hipóteses em que caibam a possibilidade de disposição do direito 

material. 

Em relação à capacidade das partes é preciso analisar a situação jurídica na 

qual as parte se encontra, é através dela que se poderá aferir a legitimidade em função 

do ato jurídico a ser praticado. Nessa toada, a capacidade é o reflexo do liame que une a 

pessoa ao objeto, neste caso, se o autor é detentor do direito questionado e se apresenta 

condições de exercê-lo. Como as cláusulas de negociação processual são sem dúvidas 

um negócio jurídico o sujeito precisa ser completamente capaz para praticar esse ato, ou 

se absolutamente ou parcialmente incapaz necessitará que uma representação. Desta 

forma, haverá uma manifestação da vontade dos sujeitos que repercutirá na produção de 

efeitos na sua esfera de direitos e obrigações. 

O requisito de que haja o equilíbrio entre as partes surgem em virtude da 

necessidade de se observar os princípios básicos processuais, isto é, em decorrência do 

próprio princípio da igualdade que está elencado no artigo 5º da Constituição Federal e 

artigo 125 do Código de Processo Civil que visa evitar distinções de tratamento 

arbitrárias. Vale ressaltar que a paridade de armas deve ser conferida no sentido material 

e não meramente formal que acabaria por apenas consolidar as diferenças existentes. 

Por último, o requisito mais palpável que é a vedação a cláusulas que firam 

o direito. Também fruto da observância aos princípios gerais processuais é preciso 

atentar para que o acordado entre as partes não venha a ferir o direito alheio. Ou seja, o 

papel do juiz ainda é bastante essencial tendo em vista que este será o responsável por 

conferir se esse novo procedimento não coloca nenhuma das partes em desvantagem ou 

se não fere direito de terceiros. 

É nesse ponto que se volta ao questionamento principal deste trabalho: a 

dificuldade de se estabelecer nesse tema tão novo os limites da atuação judicial ainda 

que esta seja responsável somente por conferir se o procedimento criado pelas partes se 

insere numa categoria aceitável. 

3.2 Os Negócios Jurídicos Processuais e os Princípios Fundamentais 

Com essa busca pela adequação das necessidades de cada caso á estrutura 

processual o jurisdicionado requer uma resposta eficiente e tempestiva para a sua lide. 



19 

 

Eficiente, na medida em que o procedimento ainda tem que ser capaz de induzir a uma 

sentença justa que resolva o problema posto ao estado e tempestivo por que a 

morosidade que assola o judiciário brasileiro é sem dúvida um dos maiores defeitos que 

macula a imagem desse poder. 

Diz-se que o grande defeito, a grande deficiência do Poder Judiciário é a 

morosidade. Certamente o Poder Judiciário não é um poder rápido, um poder 

ágil. Não o é por uma série de circunstâncias, a começar por aquelas de 

ordem material a que me referi, e também por que o arcabouço constitucional 

brasileiro, na defesa ou no resguardo da amplitude do direito de defesa e do 

devido processo legal, tem permitido a processualização de lides, ou de 

litígios, de maneira a estende-las em excesso. 8 

Esse, portanto, é o papel fundamental das cláusulas de negociação 

processual que possibilitam os usuários da justiça convencionarem sobre seus poderes, 

faculdades, deveres e ônus processuais. Apesar de todos os avanços evidentes que essas 

cláusulas trazem ao direito processual alguns doutrinadores ainda questionam a sua 

validade, principalmente sob o argumento de que elas viriam de encontro a princípios 

constitucionalmente consagrados. 

Os mais atacados por essa corrente são os princípios do devido processo 

legal e da segurança jurídica que parecem estarem ameaçados por essa inovação 

legislativa segundo os autores mais conservadores. Contudo, ao analisar a fundo a 

estrutura em que esses avanços processuais estão sendo construídos é possível perceber 

que há uma obediência aos paradigmas democráticos e a consonância de pensamento 

com conteúdo dos direitos fundamentais. 

Bem argumentou Humberto Theodoro Jr ao dizer que essas críticas somente 

se apoiariam dentro uma noção rígida, pela qual apenas um sistema hermeticamente 

estabelecido seria capaz de garantir os litigantes a devida expectativa de segurança 

acerca da justiça da condução do processo pelo magistrado.9 

Ademais, já é bastante claro a todos os operadores do direito que o artigo 

190 do Código de Processo Civil ao estabelecer uma norma atípica para negócios 

jurídicos processuais os limita as diretrizes do próprio código, bem como a ordem 

                                                 
8 SADEK, Maria Tereza. O judiciário em debate. Centro Edelstein de Pesquisas Sociais. Rio de 

Janeiro:2010. Pág. 50. 
9 THEODORO JR, Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre Melo Franco, PEDRON, Flávio 

Quinaud. Novo CPC: Fundamentos e Sistematização, 1º Ed. Vol. 1, 2015. Rio de Janeiro: Forense. 

Pág.189.   
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constitucional brasileira. Assim, qualquer excesso que quebre a lógica desse sistema não 

será suportado pelo judiciário. Aqui se aplica a mesma lógica jurídica da autonomia da 

vontade do direito civil, ao passo que os contratantes estão livres para estipular o objeto 

contratual e seus termos esses não podem ultrapassar os limites estabelecidos pelo 

ordenamento jurídico – nesse caso entendido não somente pelo texto normativo, mas 

também pelos princípios e implicações que o direito privado segue e protege-. 

É nessa toada que é fundamental o desenvolvimento bases teóricas para a 

limitação e compreensão das cláusulas de negociação processual, além de ser uma das 

funções do poder judiciário começar a moldar um sistema de precedentes que permita 

os jurisdicionados compreenderem as faculdades de seu autorregramento no direito 

processual civil. 

Por isso, ao confrontar a liberdade processual dada às partes e o princípios 

jurídicos tem-se que a capacidade de disponibilidade do direito não pode ser maior ou 

infringir os direitos fundamentais historicamente estabelecidos. Isto é, o devido 

processo legal deverá sempre ser respeitado e a busca pela justiça à máxima do direito. 

Outro princípio que merece destaque é a o da igualdade entre as partes, esta 

deve ser material, isto é, concreta e não meramente formal. Nesse ponto também entre a 

figura do magistrado que deve sempre estar alerta para evitar injustiças com a parte 

mais fraca ou com a que tem menos conhecimento técnico. 

Com isso, por mais que haja a angústia de alguns doutrinadores em sentir na 

prática que essa nova regulamentação do processo vá garantir a segurança jurídica e o 

devido processo legal, ela não veio para afrontar os princípios mencionados. O que se 

busca não é transgredi-los, mas sim reinterpreta-los juntamente com todas as outras 

bases do ordenamento jurídico e no final produzir um procedimento mais efetivo. É 

justamente esta a tendência atual de modelo cooperativo de processual ao reconhecer 

que a liberdade de conversa entre os jurisdicionados acaba por enriquecer o sistema 

normativo.  

Inclusive, Fredie Didier Jr. trabalha uma teoria bastante sólida segundo a 

qual é a ampla margem de participação das partes na construção da estrutura processual 



21 

 

que exerce o papel fundamental de consagração do princípio do devido processo legal, 

uma vez que este princípio se encontra intimamente ligado ao ideal de liberdade.10  

Ainda falando desta teoria se defende que é interno ao próprio direito 

fundamental à liberdade a noção de que é preciso respeitar o direito que cada pessoa de 

construir o processo que lhe vá afetar diretamente, ou seja, o autoregramento segundo 

suas particularidades, criando praticamente um subprincípio da anuência ao 

autorregramento do processo.  

Nesse sentido, se depreende que as críticas dirigidas aos negócios jurídicos 

processuais, mas especificamente as que tecem sobre a sua afronta a determinados 

princípios constitucionais processuais, não logram êxito. O novo conceito de 

colaboração processual trazido pelo Código de Processo Civil de 2015 se elabora com 

fundamento na concepção de democracia participativa, e por isso sempre ressalta os 

interesses dos sujeitos processuais.  

As cláusulas de negociação processual surgem como mais uma prerrogativa 

de adaptação procedimental, funcionando como concretos meios de se lograr maior 

eficiência processual, e fortalecer o devido processo legal, haja vista que possibilita que 

os litigantes definam o que melhor se adequaria ao seu caso. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 DIDIER JR. Fredie. Princípio do Respeito ao Autorregramento da Vontade no Processo Civil. 

Extraído do Cap. 1 da Coleção Grandes Temas do Novo CPC, Vol 1 – Negócios Processuais. 2015. 

Salvador: JusPodivm. Pág. 21.   
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4.     NOVAS PRERROGATÍVAS EM ESPÉCIE 

4.1 Fixação Individual de Calendário para Prática de Atos Processuais 

Inicialmente, é preciso conhecer a literatura do dispositivo de trata da 

possibilidade de calendarização de prazos processuais, este se encontra no artigo 191 do 

Código de Processo Civil, in verbis: 

Art. 191. De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a 

prática dos atos processuais, quando for o caso. 

§ 1º O calendário vincula as partes e o juiz, e os prazos nele previstos 

somente serão modificados em casos excepcionais, devidamente justificados. 

§ 2º Dispensa-se a intimação das partes para a prática de ato processual ou a 

realização de audiência cujas datas tiverem sido designadas no calendário. 

O mecanismo de fixação de um calendário individual é um dos grandes 

indícios da aplicação do princípio da cooperação no novo código de processo civil. Ao 

possibilitar que o juiz e os jurisdicionados possam chegar ao acordo de um calendário 

com prazos processuais adequados a complexidade da lide mais uma vez se exalta a 

liberdade e a coparticipação trazidos pela nova forma de se pensar o processo. 

Por fim, também com a preocupação de desenvolver diretrizes para o 

desenrolar do debate que precede a fixação da tese, é possível a fixação de 

calendário processual no âmbito do incidente, o que pode ser provocado pelo 

órgão judicial na decisão de organização , e se completará com a 

concordância das partes e intervenientes11 

Com a possibilidade de definir um cronograma de atos e prazos o 

procedimento se adequa as necessidades da sociedade, individualizando as causas e 

informando aos litigantes qual a previsão de duração e obtenção da tutela jurisdicional, 

além de permitir que os mesmo se programem com maior antecedência para praticar os 

atos judiciais de defesa e acusação.  

O tempo processual sempre foi no Brasil um fator determinante na 

ponderação dos jurisdicionados sobre ingressar ou não judicialmente com um pleito, 

assim, entende-se que com a possibilidade de se criar um calendário próprio para cada 

causa ponderar-se oferecer uma resposta sobre esse tema mais fiel, o que ajudará a 

decisão do cidadão decisão. 

                                                 
11 CAZZARO, Kleber. Estudos de direito processual a luz da Constituição Federal. Editora Deviant 

LTDA. Pag. 91. 
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Para a fixação deste calendário processual é preciso que o juiz e as partes 

estejam de comum acordo sobre as datas estabelecidas. A iniciativa de construção 

dessas previsões pode partir tanto de uma das partes, como pode ser construída em 

conjunto, no entanto, vale ressaltar, que apenas entrar em vigor após a aprovação de 

todos os envolvidos, inclusive o juiz e terceiros interessados. Caso a inciativa parta do 

juiz, este deverá fazer por meio de resolução. 

A participação comum é fundamental considerando que nem as partes 

podem tomar decisões sem consultar o juiz que possui uma agenda de trabalho, com 

audiências previamente marcadas e outros afazeres, nem o juiz poderá mudar os prazos 

e atos comuns sem contar com o consentimento dos sujeitos do direito em questão. Há, 

portanto, uma evidente necessidade de compatibilização de agendas. 

De certo esse procedimento trata-se de um negócio jurídico processual 

típico, tendo em vista que se encontra literalmente previsto no ordenamento jurídico. 

Ademais, possui como características: a sua incidentalidade, uma vez que apenas se 

aplica a cada caso em particular e com o consentimento do juiz; a plurilateralidade, pois 

exige a participação de todos os afetados; a formalidade, basicamente por que deve ser 

um documento escrito e em língua portuguesa e o seu objeto materialmente processual. 

Em nenhum momento o código expressa quais os atos que podem ser 

estipulados nesse novo cronograma, contudo, a doutrina entende que são os atos 

instrutórios que são passiveis de movimentação. 

Além disto, Eduardo José Fonseca Costa propõe uma interessante 

diferenciação entre o que chama de – acordo de calendarização – e – acordo de 

procedimento -. Segundo o autor, o acordo de procedimento seria aquele no qual as 

partes elegem quais os procedimentos que serão tomados no rito processual e em qual 

ordem eles irão ocorrer, no entanto, apenas é apenas no acordo de calendarização que se 

vinculará cada ato a uma data-limite para a realização. Isto é, o acordo de 

calendarização funciona como um complemento concreto, ou mesmo um aditivo, ao 

acordo de procedimento, tendo em vista que é através dele que se preestabelece os 

prazos.  
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Quanto ao momento para a realização do acordo de calendarização este não 

possui hora especificar para ocorrer, porém, em razão da sua própria natureza o ideal 

seria que o calendário fosse acertado pelas partes ainda no início do procedimento 

judicial. Como sugestão, seria demasiado oportuno que esta conversa sobre os atos e 

suas datas ocorresse ainda durante a audiência inicial de conciliação, ou seja, 

funcionasse quase como um segundo momento da mesma, caso não fosse possível 

chegar a um acordo comum. 

Inclusive, alguns doutrinadores já vislumbram a possibilidade de um 

calendário extrajudicial fixado previamente entre as partes, como numa clausula 

contratual, por exemplo, e que fosse posteriormente submetida à homologação do juiz. 

Dois são os principais feitos da calendarização, estes estão expressamente 

dispostos no próprio texto dos incisos do artigo 191 do Código de Processo Civil. O 

primeiro deles é a dispensa de intimação das partes, desta forma, já que todos estão 

previamente cientes e de acordo com ordem dos atos e suas datas deverá ser dispensada 

a exigência de intimação das partes. Esse, sem dúvida, é um grande benefício para o 

andamento processual, na medida em que todas as dilações oriundas de falhas 

intimações, infelizmente bastante comum na justiça brasileira, não serão mais possíveis. 

Outro benefício trazido por esse inovação é a vinculação das partes e do juiz 

aos prazos fixados. Não há qualquer obrigatoriedade para a convenção de um calendário 

processual, mas a partir do momento em que ele é confeccionado tanto as partes quanto 

o juiz ficam vinculados as datas estabelecidas e estas somente poderão ser alteradas em 

casos excepcionais. Essa prerrogativa confere ao jurisdicionado uma segurança de prazo 

para solução da sua lide que não existe hoje no procedimento comum do judiciário 

brasileiro, onde os prazos se estendem cada vez mais em função do sobrecarga das 

varas. 

Obviamente que se o juiz notar a necessidade de alteração do calendários 

em virtude de imprevistos ou da necessidade de inclusão de novos atos para melhor 

esclarecimento do caso ele poderá realizar. Contudo, sempre com prévia justificativa e 

requerendo o consentimento das partes paras as novas datas. Nada poderá tirar do juiz o 

seu papel de conduzir o rito processual e fazer dele o mais individualizado possível para 

as necessidades de cada requerimento. 
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4.2 Legitimidade Extraordinária Negociada, Pactum de Non Petendo e Renúncia 

Recursal. 

Ainda dentro dos acordos negocias processuais típicos cabe trabalhar três 

possibilidades de convenção, sendo elas: a legitimidade extraordinária negociada, o 

pactum de non petendo e a renúncia recursal. Essas espécies merecem destaque por que 

não se encontram literalmente previstas no ordenamento, isto é, por mais que haja um 

texto capaz de basear essas convenções e que, inclusive, elas estejam sendo cada vez 

mais utilizadas, elas ainda geram certo debate controverso entre os doutrinadores. 

Para sustentar a convenção da possibilidade de uma legitimidade 

extraordinária ad causam os doutrinadores se utilizam da literatura do próprio artigo 

190 do Código de Processo Civil, ou seja, da clausula geral de negociação processual. 

Através dela as partes poderiam concordar em criar condições que quando satisfeitas 

teriam o condão de dar legitimidade a um terceiro para ingressas na lide entre eles, ou 

mesmo já deixar estipulado de pronto terceiros específicos. 

Trazendo para questões de legitimidade desse próprio ponto, haja vista que 

trata de uma questão bastante significativa como o direito de ação, se entende que na 

medida em que o artigo 18 do referido código permite a irradiação do direito de ação 

quando autorizado pelo ordenamento jurídico, o artigo 190 cumpriria a função de ser a 

cláusula autorizativa exigida. 

Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo 

quando autorizado pelo ordenamento jurídico. 

Ademais, deve-se também considerar o espírito de liberdade que envolveu a 

construção do Código de Processo Civil. Por isso, se estamos na era em que se busca 

individualizar o procedimento judicial nada poderá atacar a analogia supra realizada. 

Partindo para a compreensão do pactum de nom petendo também será 

necessário realizar uma analogia e que se considere esse espírito de novas realidades 

processuais trazidas. Por meio deste pacto se estaria convencionando a abdicação do 

direito de ação de uma das partes, ou seja, um dos litigantes ou ambos não teriam o 

direito de tutela jurisdicional. 
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De fato, no primeiro impacto essa faculdade soa bastante agressiva, pois 

deixa as partes sem a proteção judicial e por esse mesmo motivo ela é muito polêmica. 

No entanto, ao analisar friamente, alguns autores entendem que trata-se da busca para 

evitar um litigio já no momento da elaboração contratual, uma vez que as partes logo 

acordariam na renuncia do direito de indenização por exemplo. 

O que se poderia pensar é que, num certo sentido, o pactum de non petendo 

fosse em princípio renúncia de pretensão de direito, posto que ao direito 

decorrente da relação jurídica obrigacional deixaria de corresponder a 

pretensão sempre que se extinguisse a própria relação jurídica
12 

Segundo aqueles que defendem positivamente essa prerrogativa para se 

legitimar a possibilidade dessa abdicação é preciso compreende que por mais que 

nenhuma lei infraconstitucional possa vedar o acesso a justiça estaríamos falando de 

uma cláusula contratual emanada do direito da esfera privada das partes e estas podem 

assim pactuar.   

Outra forma de pensar o mesmo tema entende pela impossibilidade de 

realização do pactum de non petendo como cláusula de negociação processual. Por esse 

caminho se analisa que se nem mesmo o legislador pode usurpar a tutela jurisdicional 

dos cidadãos, como poderiam os próprios abdicar desse direito subjetivo público. 

Qualquer cláusula contratual que verse nesse sentido deveria ser julgada nula, haja vista 

que fere diretamente o artigo 5º, XXXV da Constituição Federal. 

Não entender pela proibição desta cláusula seria deixar todos sobre a 

influência da desigualdade de poderes nas relações privadas, isto é, a parte mais frágil 

do contrato seria levada a suportar malfeitos e não poderia ingressar em juízo para ter 

seus direitos, estando completamente desamparada na mão da economia selvagem 

destes tempos. 

A última possibilidade acordo processual negocial a ser analisada nesse 

trabalho é a renúncia recursal. Por essa renúncia as partes acordam que após certa 

instância não poderá mais haver recursos judiciais, ou seja, a sentença deverá ser 

admitida como coisa julgada material.  

                                                 
12 Triginelli, Wania do Carmo de Carvalho. Conversão de negócio jurídico. Belo Horizonte. Del Rey: 

2003. Pág. 49. 
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Tradicionalmente se afirmava que a renúncia não poderia ser prévia à própria 

existência da decisão recorrível (ou seja, teria de já ser conhecido o teor da 

decisão, para conscientemente a parte abrir mão de impugná-la) e não poderia 

ser condicionada nem sujeita a termo. Mas esses parâmetros consideravam 

apenas a hipótese de renuncia como ato unilateral da parte. No sistema do 

CPC atual, em que vigora ampla liberdade para as partes convencionarem 

ajustes no procedimento e em suas faculdades poderes processuais (art. 190 

do CPC/2015), esses requisitos devem ser redimensionados. Observados os 

seus pressupostos, o negocio jurídico processual bilateral pode sim 

estabelecer, antes mesmo de determinadas decisões serem proferidas, que as 

partes se obrigam a delas não recorrer. E isso pode estar inserido num 

contexto negocial processual que envolva termos e condições. Assim, aqueles 

dois requisitos antes firmados pela doutrina e jurisprudência aplicam-se 

agora, e quando muito, apenas as renúncias veiculadas em manifestações de 

vontade unilaterais, nos termos do art. 999 do CPC/2015.13 

A grande inovação neste caso é que esta renúncia será preestabelecida, ou 

seja, mesmo antes das partes tomarem conhecimento da sentença final elas concordam 

em não prosseguir no processo após certa instância.  

Vale pontuar que os embargos à execução parecem ser um recurso especial 

neste caso, pois justamente por sua finalidade de combater decisões imperfeitas e não 

levar o feito a outra instância deveria ser excetuado deste acordo. Caso essa medida não 

seja estipulada se poderia estar abrindo margem para decisões omissas e obscuras o que 

não satisfaria a lide e iria de encontro com o principio da economia processual. 

O que difere a possibilidade de dispor do recurso da clausula de pactum de 

no petendo é que no caso do recurso estar-se diante de um direito potestativo, isto é, 

cabível de disposição. Prova disto é que sempre esteve presente nos ordenamentos 

processuais a capacidade dos jurisdicionados renunciar prazos recursais ou mesmo 

desistir deles sem necessitar da concordância da outra parte.  

Além de dispor sobre a limitação de instância recursal outros aspectos do 

recurso podem ser acordado entre as partes, desde que também sejam realizados 

previamente ao ingresso em juízo, ou pelo menos antes do pronunciamento da sentença 

de primeira instância, e sejam elaborados bilateralmente. Exemplos de possíveis pontos 

de acordo seria a quantidade máxima de laudas recursais ou até a redução do prazo de 

interposição de recurso.  

                                                 
13 Vieira, Arthur Diego Amorim. Anotações de processo civil III. Processo nos Tribunais. Pag. 111. 
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É importante ressaltar que não se poderia ampliar esse prazo, uma vez que 

trata-se que questão basilar para a continuação da prestação da atividade jurisdicional. 

Outros aspectos também mais importantes no tema recursal não poderão ser 

modificados como redução do valor do preparo e redução dos requisitos de 

admissibilidade, por exemplo. 

4.3 Análise dos Enunciados do Fórum Permanente de Processualista Civis 

Como sempre foi mostrado desde o princípio deste trabalho uma dos 

grandes desafios das clausulas gerais de negociação processual é delimitar o seu 

alcance, ou seja, até onde e sobre o que as partes têm a liberdade de dispor. Além disto, 

qual o papel do juiz no meio desses avanços sempre foi uma questão crucial para 

compreender esse avanço processual. 

Desta forma, levando em consideração que é preciso quebrar muitos 

paradigmas do burocrático processo civil clássico para conceber melhor a ideia de 

cláusulas negociais, o Fórum Permanente de Processo Civil vem discutindo bastante 

sobre o tema e produzindo enunciados normativos que buscam guiar o aplicador do 

direito nesse novo campo de atuação. 

Os mais diversos temas já foram objeto de debate nesse Fórum 

especializado e alguns deles, do enunciado 16 ao 21, serão expostos e minimamente 

apresentados nesse trabalho, assim poderemos entender melhor a linha de pensamento 

que vem sendo desenvolvida pela melhor doutrina processualista. 

- Enunciado 16 do Fórum Permanente de Processualistas Civis -  

(art. 190, parágrafo único) O controle dos requisitos objetivos e subjetivos de 

validade da convenção de procedimento deve ser conjugado com a regra 

segundo a qual não há invalidade do ato sem prejuízo. (Grupo: Negócio 

Processual). 

Neste enunciado dá-se desta que a princípios processuais fundamentais, são 

eles o princípio da instrumentalidade das formas e o princípio da conservação do 

negócio jurídico. Esses princípios irmãos asseguram que dentro do possível deve ser 

aproveitar o instrumento processual que possua algum tipo de defeito se este não for 

suficiente para macular a sua finalidade e objeto.  
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Este mesmo entendimento deverá ser aproveitado em relação as cláusulas 

negociais processuais, ou seja, deve-se se aproveitar ao máximo a vontade das partes, 

ainda que o instrumento formal utilizado padeça de certas irregularidades sanáveis ou 

mínimas.  

- Enunciado 17 do Fórum Permanente de Processualistas Civis -  

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

e sanções para o caso do descumprimento da convenção. (Grupo: Negócio 

Processual; redação revista no III FPPC-Rio). 

Entende-se através deste enunciado que, ademais, as novas cláusulas 

possam versar sobre obrigações de fazer ou não-fazer, pode-se estipular penalidades 

para o descumprimento das mesmas. Estas penalidades teriam a natureza de cláusulas 

penais, isto é, compensações pré-estabelecidas para aquela parte de inadimplir total ou 

parcialmente com as obrigações fixadas. 

   Nestes casos, ocorrendo a frustação das obrigações acordadas por culpa de 

uma das partes, o outro interessado lesado poderá exigir o cumprimento da obrigação ou 

extinguir o negócio jurídico e exigir a compensação prevista na cláusula penal. 

- Enunciado 18 do Fórum Permanente de Processualistas Civis - 

(art. 190, parágrafo único) Há indício de vulnerabilidade quando a parte 

celebra acordo de procedimento sem assistência técnico-jurídica. (Grupo: 

Negócio Processual). 

Este enunciado se relaciona diretamente com a capacidade postulatória, esta 

reservada exclusivamente aos advogados, defensores públicos e membros do ministério 

público. Apesar disto, as cláusulas de negociação processual podem ser realizadas 

extrajudicialmente pelas partes sem auxilio de advogado se estas possuírem 

conhecimento técnico para tal. 

Nesse sentido, se depreende do texto deste enunciado que a ausência de 

advogado apenas indica a falta de assistência técnica, perceba que indicar é diferente de 

comprovar e por isso a capacidade técnica para a elaboração de acordos processuais 

negociais sem a presença de um advogado deve ser analisada caso a caso pelo juiz antes 

de invalida-la.  
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- Enunciado 19 do Fórum Permanente de Processualistas Civis - 

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

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

qualquer natureza, acordo de rateio de despesas processuais, dispensa 

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

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

ou conciliação extrajudicial prévia obrigatória, inclusive com a correlata 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Grupo: Negócio Processual; redação revista no III FPPC- RIO, no V FPPC-

Vitória e no VI FPPC-Curitiba). 

O presente enunciado funciona meramente como uma rol exemplificativo de 

possíveis acordos processuais negociais. Ou seja, apenas se trata de uma lista de 

algumas condições que podem ser realizadas pelas partes. Lembrando que muitas outras 

podem ser criadas. Já que estamos diante de um rol, é bastante prudente que se comente 

um pouco de alguns dos exemplificados acordos. 

Quanto ao pacto de impenhorabilidade este vem como um aditivo aos já 

bens que não podem ser penhorados – seja ele por ser inalienável, ou seja, ele por estar 

declarado como tal. Agora diante de um mero acordo prévio pode-se estabelecer que 

algum bem específico ou uma categoria específica de bem estará protegida de uma 

possível futura constrição judicial. 

O que não vale neste caso é que uma das partes exonere todos os seus bens 

de execução judicial, pois assim estaria impedindo qualquer futura indenização, 

configurando, inclusive, o crime de fraude a execução.  

Ao citar o acordo de rateio de despesas processuais, por exemplo, as partes 

acordam em dividir todas as despesas processuais advindas da lide. Essa cláusula é 

interessante por que ela pode ser realizada, inclusive, entre pessoas do mesmo polo 

processual. Uma situação a se pensar é o caso de condôminos que possuem interesses 

em comum em eventual processo judicial e são representados por apenas um em 

específico, então, nada mais justo que repartir as custas processuais. 
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Outro acordo bilateral citado é a dispensa consensual de assistente técnico 

que tem como momento mais oportuno para a sua realização a própria etapa de escolha 

do perito. Desta forma, as partes podem concordar em ter uma produção de prova 

reduzida. Por último, merece ser citada a possível cláusula sobre o efeito suspensivo da 

apelação, através dela os litigantes podem retirar o efeito suspensivo concedido pelo 

artigo 1.012 do Código de Processo Civil. No entanto, não se pode atribuir efeito 

suspensivo aquelas hipóteses em que o Código expressamente nega. 

- Enunciado 20 do Fórum Permanente de Processualistas Civis – 

(art. 190) Não são admissíveis os seguintes negócios bilaterais, dentre outros: 

acordo para modificação da competência absoluta, acordo para supressão da 

primeira instância, acordo para afastar motivos de impedimento do juiz, 

acordo para criação de novas espécies recursais, acordo para ampliação das 

hipóteses de cabimento de recursos. (Grupo: Negócio Processual; redação 

revista no VI FPPCCuritiba).  

Em contrapartida ao enunciado anterior este vem com um rol 

exemplificativo de medidas que não podem ser acordadas entre as partes. Pode-se 

perceber que elas possuem em comum a característica de modificar elementos 

essenciais do processo que estão dispostos no Código. Então, mais uma vez fica 

evidente que cabe ao juiz possuir um bom preparo sobre o tema para poder discernir o 

que é cabível ou não. 

- Enunciado 21 do Fórum Permanente de Processualistas Civis – 

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

realização de sustentação oral, acordo para ampliação do tempo de 

sustentação oral, julgamento antecipado do mérito convencional, convenção 

sobre prova, redução de prazos processuais. (Grupo: Negócio Processual; 

redação revista no III FPPC-Rio) 

A grande diferença entre o rol deste enunciado e o rol do enunciado 19 é 

que neste caso estamos diante de negócios jurídicos plurilaterais - envolvem mais de 

duas partes, ou seja, mais de dois polos distintos -. Nesse sentido, para a vigência desses 

acordos é preciso que além dos dois polos processuais o juiz também participe mais 

ativamente e homologue a especificidades.  
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5.     CONCLUSÕES 

O objetivo da presente monografia foi analisar os aspectos gerais da nova 

perspectiva de analisar e compreender o processo civil, principalmente, dando destaque 

aos desafios trazidos pelas cláusulas de negociação processual e os limites de sua 

aceitação pela justiça brasileira. Para atingir essa finalidade foi preciso se debruçar 

sobre as especificidades trazidas pelo tema e questionar os entendimentos e modelo 

vigente. 

Também se considerou bastante que todo esse processo de inovação 

conceitual deveria ser pautado por ideias de cooperação e de democracia participativa 

onde haveria espaço para o debate de todas as premissas teóricas desse paradigma 

emergente. Assim, após toda essa construção de pensamento foi possível se extrair 

algumas conclusões no desenvolvimento do trabalho. 

A maior questão se encontra no fato de que os acordos processuais ainda 

exigem muito estudo dos aplicadores do direito para que estes tenham em mente a 

importância e o papel da tensão existente entre autonomia das partes e os poderes do 

magistrado. É preciso abandonar essa áurea de luta pelo poder que circunda a relação 

processual, ou ainda maior, circunda a relação dos jurisdicionados com o próprio 

estado. 

É preciso aceitar que o processo colaborativo entre os litigantes e o juiz é 

um jogo onde haverá apenas vencedores, pois a adequação do procedimento as 

necessidade da lide trazem benefícios óbvios as partes e uma eficiência jurídica que só 

tem a acrescentar a imagem do magistrado. 

Durante essa trajetória de análise dos novos paradigmas do processo civil 

foi possível observar que os sistemas procedimentais do direito sempre sofreram 

influência da mentalidade e necessidade da sociedade em que atuavam. Foi desta forma 

que desde o direito romano o processo civil vem sofrendo alterações para satisfazer os 

recursos fundamentais para a compreensão das lides que estão cada vez mais 

complexas. 

É buscando cada vez mais essa adaptação que se chegou a um processo 

colaborativo, pois se percebeu que as partes são sujeitos capazes e ideais para participar 
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ativamente no desenvolvimento de um procedimento específico e eficiente. Evidente 

que esta mudança – consolidada especialmente pelas cláusulas de negociação processual 

contidas no código de processo civil de 2015 – levantou uma série de questionamento 

aos instrumentadores do direito. 

Houve, como em todo momento histórico, parte da doutrina que se mostrou 

bastante receosa com as modificações e liberdade propostas. No entanto, é bem claro 

que todos os novos mecanismos estão embasados nos princípios constitucionais de 

processo, ainda mais, sendo ferramentas essenciais para o seu aprimoramento. Em 

nenhum momento a segurança jurídica ou o devido processo legal foram postos em 

xeque.  

A questão central é sem dúvida compreender os limites da atuação dos 

sujeitos processuais, ou seja, até onde as partes estão livres para acordar e qual o juízo 

de fiscalização que o magistrado deve aplicar diante desses acordos. Uma série de 

acordos é possível, inclusive alguns deles encontram-se expressamente previstos no 

código.  

Cita-se como principais a estipulação de um calendário processual onde os 

ligantes poderão estabelecer quais atos serão praticados, os termos no qual eles se darão 

e o estimado prazo de realização. Todo esse planejamento precisa, obviamente, ser 

homologado pelo juiz e adequado à agenda do tribunal. Essa prerrogativa traz como 

beneficio ao litigantes uma previsão mais real do tempo que sua lide levará para obter 

sentença, isto é, celeridade processual já que para modificar o previamente estabelecido 

é necessário uma justificativa plausível.  

Outros mecanismos processuais que merecem destaque é a legitimidade 

extraordinária negociada, através da qual as partes podem acordar termos para a 

participação de terceiros na lide; a impossibilidade de fixar um pactum de non petendo, 

pelo qual se vetaria o ingresso judicial; e os termos de renúncia recursal pelo qual seria 

estabelecido previamente uma instância final independente do teor da sentença ou um 

redução de prazo para a propositura de recurso. 

Mas sem dúvida a estrela da inovação é a cláusula geral de negociação 

processual ou cláusula atípica, pois esta permite genericamente praticamente qualquer 
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tipo de contrato procedimental. Este é o símbolo mais da liberdade, democracia e 

colaboração exaltada no Código de Processo Civil. 

Na tentativa de compreender melhor esse tema o Fórum Permanente de 

Processualista Civis já se debruçou sobre o assunto e formulou uma série de enunciados 

que servem como guia aos aplicadores do direito. Através deles alguns pontos 

específicos já foram estabelecidos. 

Por fim, é claro o avanço que doutrinalmente o direito processual vem 

alcançando, sem dúvida os passos vão sendo firmados e seguimos para a construção de 

um processo mais especializado e capaz de garantir maior eficiência ao jurisdicionado. 
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