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RESUMO 
 
O presente artigo procura desmistificar o instituto das cláusulas gerais de negociação 
processual, através da demonstração do valor atribuído pelo legislador à vontade das partes 
convencionarem sobre procedimentos, ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, 
fazendo um paralelo com os limites intrínsecos e extrínsecos do mesmo. Por meio da pesquisa 
bibliográfica esmiúça o instituto das convenções processuais no que tange aos aspectos 
limitadores à faculdade de negociação. As etapas do presente trabalho especificamente 
possuem partes que se imbricam ao longo do mesmo, até a fase da conclusão, que pondera 
que o instituto das cláusulas gerais de negociação processual tornou o Processo Civil 
Brasileiro mais democrático.  
 
Palavras-chave: Autorregramento da Vontade. Código das Partes. Negócio Jurídico 
Processual.  
 
 

GENERAL PROCEDURAL NEGOTIATION CLAUSES: 
ASPECTS LIMITING THE FACULTY OF NEGOTIATING  

 
 
 
ABSTRACT 
 
This article seeks to demystify the institute about the general clauses of procedural negotiation, 
where will be demonstrated wich the value attributed  by the legislator of the parties to agree on 
procedures, tax, powers, powers and procedural obligations, making a parallel with the intrinsic 
and extrinsic limits of the same. Through bibliographic research, it breaks down the institute of 
procedural conventions with regard to aspects that limit the faculty of negotiation. The stages of 
this work specifically have parts that interweave throughout it, until the conclusion phase, which 
considers that the institute of general clauses of procedural negotiation made the Brazilian Civil 
Process more democratic. 
 
Keywords:  Self-regulation of the Will. Code of the Parties. Procedural Legal Business 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho acadêmico analisa o instituto das cláusulas gerais de negociação 

processual no tocante aos aspectos limitadores à faculdade das partes negociarem, e 

estabelecerem procedimentos específicos à marcha processual, visando aclarar os aspectos 

teóricos, e práticos sob o manto do CPC de 2015 e da CF de 1988.  

Ao discorrer sobre a aplicabilidade das negociações processuais o estudo abordará os 

seus aspectos teóricos e práticos – pautado no método de pesquisa bibliográfica – trazendo à 

análise os principais entendimentos doutrinários e dos principais enunciados vigentes sobre a 

temática. Assim, os primeiros passos serão traçar considerações acerca da teoria geral dos 

negócios jurídicos, e adentrar ao estudo deste instituto na seara processual.  

Ao passo que, de forma breve será abordada à evolução histórica dos negócios 

jurídicos processuais no ordenamento jurídico brasileiro, até alcançar o princípio do 

autorregramento da vontade na forma vigente hoje – trazendo o estudo dos pressupostos 

teóricos dos negócios jurídico processual – quais sejam, os pressupostos de existência, 

validade e eficácia – com o fito de posteriormente delimitar ainda mais os limites inerentes às 

convenções processuais. Nesta senda do saber, voltar-se à apreciação singular dos artigos 190 

e 191 do CPC/2015, no tocante as suas particularidades e delimitações, com o fito de 

compreender o núcleo de cada um dos dispositivos normativos.  

Portanto, a priori o objetivo do presente estudo é analisar a aplicabilidade da previsão 

legislativa que ampliou a possibilidade das partes convencionarem sobre o processo, tornando 

o rito processual mais flexível, e participativo aos que buscam a tutela jurisdicional – 

realizando paralelos com os aspectos limitadores das cláusulas de negociação processual.  

Ademais, o presente tema é contemporâneo, portanto, mais do nunca precisa ser 

debatido por operadores do direito – inclusive porque as convenções processuais ainda são 

utilizadas de forma muito tímida pelas partes – em que pese possuam inúmeras vantagens – 

que também serão percebidas ao longo de cada consideração. 
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2. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

 

Antes de qualquer análise acerca do instituto das Cláusulas Gerais de Negociação 

Processual, imprescindível que o estudo adentre, ainda que por linhas gerais, no instituto dos 

Negócios Jurídicos – diante da singularidade e particularidade de cada matéria.  

Muito embora os negócios jurídicos processuais carreguem a mesma essência dos 

negócios jurídicos em sentido amplo, quando aplicados à seara processual os negócios 

jurídicos ganham uma nova roupagem, razão pela qual se justifica a divisão didática. 

Neste ínterim, os negócios jurídicos podem ser definidos por atos de disposição da 

vontade, praticados por uma ou mais pessoa – unilaterais bilaterais ou plurilaterais – para 

produzir efeitos jurídicos, no tocante à aquisição, modificação ou extinção de direitos e/ou 

obrigações. Silvio de Salvo Venosa (2013, p. 342) conceitua com: 

Manifestação de vontade que procura produzir determinado efeito jurídico, 
embora haja profundas divergências em sua conceituação na doutrina.  
Trata-se de uma declaração de vontade que não apenas constitui um ato livre, 
mas pela qual o declarante procura uma relação jurídica entre as várias 
possibilidades que oferece o universo jurídico. 1 

 
Antonio Junqueira de Azevedo (2002, p.16) doutrina: 

Negócio jurídico constitui a principal forma de exercício da autonomia privada 2 
 
Ao passo que Pontes de Miranda (1974, p.15) acrescenta os elementos estruturais do 

negócio jurídico. A Escada Ponteana ou “Escada Pontiana” subdivide os negócios jurídicos 

sob a ótica do plano da existência validade e eficácia: 

Existir, valer e ser eficaz são conceitos tão inconfundíveis que o fato jurídico 
pode ser, valer e não ser eficaz, ou ser, não valer e ser eficaz. As próprias normas 
jurídicas podem ser, valer e não ter eficácia (H. Kelsen, Hauptprobleme, 14).  
O que se não pode dar é valer e ser eficaz, ou valer, ou ser eficaz, sem ser; 
porque não há validade, ou eficácia do que não é.  

 
Assim, para que um negócio jurídico exista, a princípio devem ser identificados os 

pressupostos de existência, quais sejam: agente, vontade, objeto e forma – ato contínuo, a 

evolução para o plano da validade é uma questão de lógica jurídica. Enquanto, para que seja 

considerado validado, deve contar com: (i) agente ou parte capaz; (ii) dotado de vontade livre 

e sem vícios; (iii) tratando de objeto lícito, possível, determinado ou determinável; (iv) 

 
1  VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: parte geral. v. 1. 13ª Ed. São Paulo: Atlas. 2013, p. 342. 

2  AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Negócio Jurídico. Existência, Validade e Eficácia. 4ª Ed. São Paulo: 
Saraiva, 2002, p. 16. 
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restando a forma – à adequação jurídica na forma prescrita ou não defesa por lei – conforme 

se extrai da inteligência do artigo 104 do CC. 

Muito embora à vontade livre não esteja expressa na respectiva norma, seu raciocínio 

decorre da própria licitude do objeto ora negociado, bem como da capacidade do agente. 

Inclusive é o que sugere os enunciados n.º 132 e 403 do Fórum Permanente de Processualistas 

Civis – FPPC, in verbis:  

Enunciado 132: Além dos defeitos processuais, os vícios da vontade e os vícios 
sociais podem dar ensejo à invalidação dos negócios jurídicos atípicos do artigo 
190 do CPC. 
Enunciado 403: A validade do negócio jurídico processual requer agente capaz, 
objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não 
defesa em lei.  
 

Por outro lado, de acordo com o plano da eficácia, tem-se a previsão de condição, 

termo e/ou encargo se prestam para disciplinar eventual elemento acidental do negócio 

jurídico, sendo que: (i) as condições estão previstas para a tutela de eventos incertos e futuros; 

(ii) os termos para a tutela de eventos certos e futuros; (iii)  na medida em que os encargos a 

previsão de ônus por atos de liberalidades.  

Maria Helena Diniz (2004, p. 435) leciona sobre os referidos elementos acidentais: 

São aquele que as partes podem adicionar em seus negócios para modificar uma 
ou algumas de suas consequências naturais. 3 

 

Em que pese os elementos condição, termo e/ou encargo, possam ser até dispensáveis 

ao instrumento, por se tratarem de disposições facultativas às partes, quando inseridos de 

forma contrária ao direito podem gerar, inclusive, a nulidade do negócio jurídico – vindo a 

impactar diretamente no plano de sua validade. 

Ressalta-se que o CPC/2015 conservou a regra do CPC/1973 quanto à eficácia 

imediata como regra geral dos negócios jurídicos processuais. Portanto, as manifestações de 

vontade, em regra, produzem efeito imediato de acordo com as disposições do artigo 200 do 

CPC, salvo quando a lei exigir prévia homologação judicial, a exemplo do ato de desistência 

que possui natureza excepcional, que fogem a regra geral.  

Citam-se os enunciados n.º 133 e 260 do FPPC: 

Enunciado 133: Salvo nos casos expressamente previstos em lei, os negócios 
processuais do art. 190 não dependem de homologação judicial.  
Enunciado 260: A homologação, pelo juiz, da convenção processual, quando 
prevista em lei, corresponde a uma condição de eficácia do negócio. 
 

 
3 DINIZ, Maria Helena. Curso De Direito Civil Brasileiro. Teoria Geral do Direito Civil. 24. Ed. São Paulo: 

Saraiva, 2004, p. 435. 
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Nesse sentido, cabe ressaltar que os negócios jurídicos em sentido amplo visam 

produzir efeitos jurídicos e estabelecer relações no campo do direito material, enquanto os 

negócios jurídicos processuais se prestam para criar convenções de direito processual.  

 

2.1 Negócios Jurídicos Processuais 

  

A primeira previsão das cláusulas de negociação processuais no ordenamento jurídico 

brasileiro, que se tem registro, aconteceu no século XIX, mais precisamente no ano 1850, 

através do Decreto n.º 737 de 25 de novembro do referido ano, fazendo-se executar com 

rubrica do então Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da Justiça – Euzébio de 

Queiroz Coitinho Mattoso Câmara – que, no exercício da atribuição que lhe foi conferida 

através do artigo 27 do Código Comercial da época – Lei n.º 556, de 25 de junho de 1850 – 

fez publicar durante a segunda e última monarquia do Brasil Império as normas de ordem do 

Juízo no Processo Comercial. 

Tem-se que o Decreto 737 de 1850 – também intitulado por regulamento 737 – já 

contava com a previsão de cláusulas de mediação, eleição de foro, e arbitragem, conforme 

depreende respectivamente da redação dos artigos 24, 62 e 190, a saber:  

Artigo 24. Póde intentar-se a conciliação perante qualquer Juiz de Paz, onde o 
réo fôr encontrado, ainda que não seja a freguezia do seu domicilio.  
Artigo 62. Todavia obrigando-se a parte expressamente no contrato a responder 
em logar certo, ahi será demandada, salvo si o autor preferir o fõro do domicilio.  
Artigo 190. Quando ás partes convier o arbitramento, devem requre-lo na acção, 
contestação ou allegações finaes.  

 
 Passado algumas décadas fez-se promulgar o primeiro Código de Processo Civil 

Brasileiro, através do Decreto-Lei n.º 1.608, de 18 de setembro de 1939 que previa entrar em 

vigor no dia 1º de fevereiro de 1940, mas que posteriormente foi prorrogado para 1º de março 

do mesmo ano, por meio do Decreto-Lei n, 1965 de 16 de janeiro de 1940 – momento em que 

o Brasil vivia a Era Vargas (COSTA, 1970, p. 100). 4 

Frisa-se que o Código de Processo Civil de 1939 inaugurou uma intervenção ativa do 

Estado no processo, ao reforçar o protagonismo e poderes instrutórios do juiz. Logo, a 

possibilidade das partes celebrarem negócios jurídicos processuais se limitava a (i) suspensão 

do processo em face do interesse das partes (artigo 197, II do CPC/1939); (ii) previsão de atos 

 
4 COSTA. Moacyr Lobo da. Breve Notícia Histórica do Direito Processual Civil Brasileiro e de sua Literatura. 

São Paulo: Rev. dos Tribunais, 1970, p. 100. 
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executórios (artigo 784 do CPC/1939); (iii) cláusulas de compromisso arbitral (artigos 1.031 a 

1.046 do CPC/1939). 

Enquanto o CPC/1973 para além de preservar as conquistas das partes na seara 

negociação processual, também permitiu as partes: (i) eleger o foro competente (artigo 111, 

CPC/1973); (ii) acordar sobre ônus da prova (artigo 333, parágrafo único, CPC/1973); (iii) 

adiar a audiência por uma vez (artigo 453, inciso I, CPC/1973); (iv) convencionar sobre 

prazos os litisconsortes (artigo 454, § 1º, CPC/1973); (v) liquidar a sentença por arbitramento 

convencional (artigo 475-C, inciso I, CPC/1973).  

Em que pese às possibilidades de convencionar sobre o processo ainda estavam 

limitadas ao texto legal – durante a vigência do CPC de 1973 – alguns doutrinadores já 

defendiam à época a existência dos negócios jurídicos processuais atípicos, com fundamento 

no artigo 158 do referido código: 

Artigo 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. 
 

Na promulgação do atual Código de Processo Civil o legislador entendeu por colocar 

um ponto final à controvérsia da existência dos negócios jurídicos processuais atípicos, ao 

trazer a previsão normativa do artigo 190 e 191 no CPC/2015. Ademais, manteve a essência 

dos negócios jurídicos processuais típicos que vinham sendo aplicados, exemplificados 

através da: (i) eleição de foro (artigo 63, CPC/2015); (ii) convenção sobre ônus da prova 

(artigo 373, § 3º, CPC/2015); (iii) adiamento da audiência (artigo 362, CPC/2015); (iv) 

liquidação de sentença convencional por arbitramento (artigo 509, inciso I, CPC/2015).  

Cumpre-se que a novidade do CPC/2015 não permeia o campo da criação de um novo 

instituto ao direito pátrio, mas sim na expansão de suas possibilidades, uma vez que por meio 

do artigo 190 do referido diploma legal, o legislador expressamente regulamentou que “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” na tutela de direitos que admitam autocomposição, 

também ditando através do artigo 191 que “o juiz e as partes podem fixar calendário para a 

prática dos atos processuais”.  

 

2.2 Pressupostos dos Negócios Jurídicos Processuais 
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Para além das divergências doutrinárias quanto à classificação dos pressupostos dos 

negócios jurídicos processuais, o presente estudo, adotou à classificação fundada nos três 

pilares da Escada Ponteana: o plano da existência, plano da validade e plano da eficácia. 

Assim, serão estudos de forma conjunta os dois primeiros planos, ora porque, para discorrer 

sobre a validade do instrumento, primeiramente o negócio jurídico processual deve ter 

exaurido os elementos de sua existência: agente, vontade, objeto e forma. 

Neste sentido ao adentrar o plano da validade dos negócios jurídicos deve-se observar 

a capacidade dos agentes, ora negociantes. À luz do direito processual brasileiro a capacidade 

das partes pode ser subdividida em três vertentes: (i) capacidade para ser parte; (ii) capacidade 

para estar em juízo; (iii) capacidade postulatória. 

A (i) capacidade para ser parte pode ser entendida pela aptidão genérica para figurar 

como sujeito de direitos e deveres processuais. Como regra as pessoas naturais, e jurídicas 

podem celebrar negócios jurídicos processuais, observado as normas de direito civil, quanto à 

necessidade de eventualmente estarem representadas. 

Lado outro, a (ii) capacidade para estar em juízo, resta definida pelo legislador através 

do artigo 70 do CPC/2015 como sendo “toda pessoa que se encontre no exercício de seus 

direitos tem capacidade para estar em juízo”.  

Nas palavras de Antonio do Passo Cabral (2016, p. 276) seria a possibilidade de 

exercício autônomo de situações processuais ativas. 5 

Enquanto a (iii) capacidade postulatória defendida por Cabral (2016, p. 278), como a 

“aptidão genérica de dirigir requerimentos ao Estado-juiz”6 que em regra estaria atrelada à 

atividade do Advogado regulamente inscrito na OAB, conforme dispõe o artigo 103 do 

CPC/2015, ressalvo as exceções como a exemplo do: (i) Juizados Especiais; (ii) Justiça do 

Trabalho; (iii) Procedimentos Administrativos e (iv) Habeas Corpus, oportunidades em que se 

admite o jus justulandi das partes. 

Assim, para firmar negócios jurídicos processuais válidos, é impreterível que as partes 

sejam dotadas da capacidade para ser parte e capacidade para estar em juízo. Enquanto a 

capacidade postulatória seria uma exigência nas hipóteses em a convenção processual é 

firmada no curso de algum processo. Portanto, via de regra a assistência advocatícia pode ser 

dispensável – quando a convenção processual for pactuada extrajudicialmente – ressalvada 

 
5  CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 257-278. 

6  Ibidem, CABRAL, 2016, p. 278. 
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algumas exceções, como por exemplo, nas hipóteses de escritura pública de partilha, 

inventário e divórcio.  

Avançando para a questão da licitude, possibilidade e determinabilidade do objeto do 

negócio jurídico processual – que também refletem diretamente na questão da validade ou 

nulidade do instrumento – muito se aproveita do estudo da teoria geral dos contratos, que 

somado as normas de direito processual concluem o raciocínio.  

Nota-se que a doutrina tradicional define como ilícitos os negócios jurídicos que 

entram em conflito com as normas cogentes ou imperativas. Logo, a licitude do objeto está 

relacionada ao ideal de ordem pública – interesse público e coletividade – que seria 

inafastável pela vontade dos particulares, somado a ideia de se convencionar apenas direitos 

que admitam autocomposição, uma vez que este é um dos comandos legais do artigo 190 do 

CPC/2015. 

Neste sentido os Enunciados n.º 20 e 254 do FPPC acrescentam:  

Enunciado 20: 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. 
 
Enunciado 254: É inválida a convenção para excluir a intervenção do Ministério 
Público como fiscal da ordem jurídica. 
 

Enquanto a possibilidade do objeto é classificada por Jorge Morais Carvalho (2017, p. 

31) como (i) possibilidade física e (ii) possibilidade legal (ou jurídica).7 

A possibilidade física – como o próprio nome sugere – está relacionada às condições 

físicas do que se pretende convencionar, a exemplo de uma convenção processual em que 

pretensão de colher a oitiva de uma testemunha falecida, ou também uma cláusula que 

discipline que eventuais audiências realizar-se-ão no espaço lunar, sob pena de nulidade. Por 

questões óbvias seriam cláusulas nulas de pleno direito, com fundamento na sua 

impossibilidade física.  

Por sua vez, a possibilidade legal, também conhecida como possibilidade jurídica, 

pode ser entendida por convenções processuais que estejam em consonância com as 

permissões legislativas e principiológicas do ordenamento jurídicos brasileiro.  

Novamente, o aspecto limitador é o interesse das partes não transcender as normas 

cogentes da estrutura judiciária – também entendidas como de ordem pública. Assim, as 

 
7 CARVALHO, Jorge Morais. Os limites à liberdade contratual. Lisboa: Almedina, 2017, p. 31. 
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partes não podem de se dar o luxo de convencionar sobre matérias de ordem pública, sob pena 

de nulidade absoluta se fizerem.  

Celso Antônio Bandeira de Mello (2000, p. 34.) doutrina: 

 A indisponibilidade dos interesses públicos significa que, sendo interesses 
qualificados como próprios da coletividade – internos ao setor público -, não se 
encontram à livre disposição de quem quer que seja, por inapropriáveis. 8 
 

Rememoram-se os pressupostos processuais: (i) juízo natural investido de 

competência e imparcialidade; (ii) partes capazes; (iii) petição inicial apta, (iv) citação válida; 

(v) coisa julgada material; (vi) litispendência; (vii) perempção; (viii) convenção de 

arbitragem. E as condições da ação: (i) legitimidade ad causam; (ii) interesse de agir; (iii) 

possibilidade jurídica do pedido.  

Tem-se que a negociação processual deve versar apenas sob direitos que admitam 

autocomposição – direitos disponíveis – não pode ser contrária ao que dita o legislador sob as 

matérias citadas no parágrafo retro, não deve extrapolar o campo dos ônus, poderes, 

faculdades e deveres processuais das partes, tampouco os princípios que regem a ordem 

processual brasileira, como: (i) contraditório; (ii) ampla defesa; (iii) paridade de armas; (iv) 

cooperação; (v) boa-fé; (iv) não supressão de instância judicial; (v) motivação e 

fundamentação razoável das decisões (vi) duração razoável do processo; (vii) sistemática dos 

precedentes – que será objeto de estudo do capítulo 4.  

Humberto Theodoro Júnior (1999, p. 138) acrescenta:  

O ato praticado, concretamente, é típico ou perfeito quando se amolda 
exatamente ao padrão da lei; é atípico, ou defeituoso, quando dele se afasta. 9 
 

Neste ínterim, a determinabilidade do objeto em questão também merece destaque. Ao 

convencionar sobre o processo, deve as partes delimitar o objeto da demanda, para não 

incorrer sob os campos da incerteza, amplitude generalizada, que pode gerar a nulidade ou 

anulabilidade da cláusula em questão.  

Ainda sobre o plano da validade, a forma das convenções processuais é matéria de 

suma importância. O legislador fez por bem ditar expressamente que a “validade da 

declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a 

exigir” através do artigo 107 do Código Civil de 2002.  

Os artigos 188 e 277 do CPC/2015 ditam: 
 

8 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 12ª ed. São Paulo: Malheiros, 2000, 
p. 34. 

9  THEODORO JÚNIOR, Humberto. Nulidades no código de processo civil. Revista Síntese de Direito Civil e 
Processual Civil. Nº 1. Set-Out/99. Assunto especial, p. 138. 
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Artigo 188. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, 
salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, 
realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. 
 
Artigo 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido 
o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. 

 
Portanto, teoricamente à forma escrita só seria requisito para validade do negócio 

jurídico processual quando ditar expressamente a lei, como o faz através do artigo 63, § 1º do 

CPC/2015, in verbis:  

Artigo 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do 
território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e 
obrigações. 
§ 1º A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e 
aludir expressamente a determinado negócio jurídico. 
 

Lado outro, no que concerne a forma do negócio jurídico processual, tem-se que a 

mesma não deve ser contrária ao direito. Logo, uma vez que o artigo 190 do CPC/2015 nada 

dispõe quanto à forma de celebrar convenções processuais, do ponto de vista teórico, seria 

plenamente possível firmar convenções processuais de forma oral, provando-as inclusive 

mediante a oitiva de testemunhas. Inclusive, a inteligência do §11 do artigo 334 e artigo 367, 

ambos do Código de Processo Civil corroboram com o raciocínio supra. Ocorre que o 

enunciado n.º 39 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados 

(ENFAM) dispõe de forma contrária ao ditar que seria invalida a convenção pré-processual na 

modalidade oral, a saber:  

Enunciado 39: Não é válida convenção pré-processual oral. 
 

Assim, sob o prisma jurídico prático aplica-se o referido enunciado, muito embora do 

ponto de vista teórico não exista vedação legal em adotar a forma oral para a celebração da 

convenção processual. Noutro giro, o consentimento enquanto expressão da vontade deve ser 

livre e informado e carregado de boa-fé, pois este também é um dos pressupostos de validade 

do negócio jurídico. Para exaurir o campo do consentimento não basta à mera expressão da 

vontade, resta fundamental que a vontade seja expressa levando em consideração o teor do 

instrumento. Antonio do Passo Cabral doutrina (2016, p. 257) esclarece:  

Para que estejamos diante de verdadeiros acordos processuais, os efeitos 
desencadeados pelo negócio devem ser queridos pelos sujeitos, i.e., os 
convenentes, através de sua autonomia, devem ter programado a produção 
daqueles efeitos. 10 
 

 
10  Ibidem, CABRAL, 2016, p. 257. 
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Nesta senda, seria possível trazer à baila dos negócios jurídicos processuais a teoria 

dos vícios – de consentimento e sociais – cita-se, por exemplo, o: (i) erro; (ii) dolo; (iii) 

coação; (iv) lesão; (v) estado de perigo; (vi) fraude contra credores; (vii) simulação; (viii) 

reserva mental; (ix) vontade declarada por gracejo, que podem também ser objeto de teses 

para eventual nulidade ou anulabilidade da convenção processual.  

Em que pese à assistência jurídica de um advogado possa ser dispensável as partes no 

momento da formação das convenções processuais– quando firmado na fase pré-processual – 

mostra-se de suma importância para aclarar aos negociantes o que estão convencionando, 

esclarecendo seu efeito jurídicos. Inclusive é o que sugere os Enunciado n.º 18 do FPPC, a 

fim de que seja evitada vulnerabilidade técnica das partes, in verbis:  

Enunciado 18: Há indício de vulnerabilidade quando a parte celebra acordo de 
procedimento sem assistência técnico-jurídica. 
 

Afinal, ao convencionar sobre o processo é fundamental que as partes estejam em 

condição de igualdade, não existindo naquela relação manifesta situação de vulnerabilidade 

de alguma delas. Cabendo ao juiz fazer esta análise – inclusive de ofício – no momento em 

que a convenção processual lhe é apresentada em juízo. 

Frisa-se que a vulnerabilidade aqui deve ser entendida não somente no sentido da 

pessoa pobre, ou hipossuficiente no campo financeiro-econômico, mas também da perspectiva 

social, cultural, técnicas e tecnológicas. A doutrina majoritariamente se posiciona neste 

sentido, conforme dita Antonio do Passo Cabral (2016, p. 323) in verbis: 

A igualdade deve ser analisada em relação a alguém: ninguém é igual ou 
desigual em si mesmo, mas cotejado com outro referencial; a isonomia é um 
conceito relacional, exigindo uma comparação casuística; devem ser 
consideradas circunstâncias concretas para avaliar a vulnerabilidade. 11 

 

Porém, para que a vulnerabilidade seja fundamento para invalidade de um acordo 

processual – ou parte dele – para além de todas as questões supramencionadas, imperioso que 

haja também um segundo elemento, qual seja: o elemento prejuízo ao contratante. 

É o que se extrai da inteligência do § 1º do artigo 282 do CPC:  

 Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e 
ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados. 
§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a 
parte. 

 

 
11  Ibidem, CABRAL, 2016, p. 327-328. 
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Neste sentido ao analisar eventual nulidade o juiz deve partir do princípio pas de 

nullité sans grief – “não há nulidade sem prejuízo”. Sobre o tema, Diogo Assumpção 

Rezende de Almeida doutrina: 

A decretação de nulidade é a exceção, e o salvamento do ato, a regra. As 
convenções processuais não fogem à regra, porquanto celebradas com o intuito 
de adequar o instrumento (processo) às peculiaridades do caso concreto ou aos 
interesses e necessidades dos contratantes. Desse modo, se a forma eleita por 
eles contém alguma invalidade, mas o pacto alcança seu objetivo sem causar 
prejuízo às partes ou aos interesses públicos mais relevantes (ordem pública 
processual), não é lícita a decretação de sua nulidade. 12 
 

Entendimento consolidado entre a doutrina que se faz expresso através do enunciado 

n.º 16 do FPPC, in verbis: 

Enunciado 16: 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. 
 

Lado outro, ao adentrar ao plano da eficácia dos negócios jurídicos processuais, tem-se 

que serão eficazes as convenções processuais que cumprirem sua destinação, gerando os 

efeitos pretendidos deste o momento de sua constituição, observados os efeitos definidos em 

normas legais. Diogo de Almeida (2015, p. 191) doutrina a respeito: 

Os negócios processuais podem formar-se, pois, (i) em momento anterior ao 
próprio conflito (cláusula de diferendo ou contrário próprio); (ii) depois de 
nascido o litígio, mas antes do ajuizamento de demanda ou da instauração de 
arbitragem; (iii) no decorrer do processo, com eficácia diferida no tempo; (iv) no 
decorrer do processo, com eficácia imediata.13 

 
Neste sentido, o raciocínio é justamente o contrário do que dispõe o estudo dos 

negócios jurídicos no âmbito do Direito Civil, isso porque no âmbito das relações processuais 

as convenções produzirão seus efeitos até que venham ser invalidas.14 Ademais, é 

perfeitamente possível que uma convenção processual seja válida ainda que não seja eficaz, a 

exemplo dos acordos que pendem de homologação do juízo. 

Noutro giro quando o tema é: (i) condições e (ii) termos, indaga-se à possibilidade de 

se convencionar disposições com o fito de suspender, modificar, extinguir, cessar, ou até 

mesmo impor limites ao exercício dos atos processuais. Sob o tema grande parte da doutrina 

tem-se posicionado pela incompatibilidade de sujeitar as convenções processuais à condição 

e/ou termo. 

 
12  ALMEIDA, Diogo Assumpção Rezende de. A Contratualização do Processo: das Convenções Processuais 

no Processo Civil – de acordo com o novo CPC. São Paulo: LTr, 2015, p. 135-191. 

13  Ibidem, ALMEIDA, 2015, p. 191. 

14 MITIDIERO, Daniel. O problema da invalidade dos atos processuais no Direito Processual Civil Brasileiro 
Contemporâneo. In: Revista de Direito Processual Civil, n. 35. Curitiba: Genesis, jan-mar/2005, p. 56. 
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Alexandre Câmara posiciona-se contrariamente a “submissão da eficácia de ato 

processual a um termo” 15 entende que seria o mesmo que convencionar de forma contrária ao 

objetivo com o qual se esta realizando o ato, muito embora entenda pela possibilidade de se 

condicionar a eficácia do ato a um evento futuro e incerto, quando diante de convenções 

realizadas no curso do processo, e afasta o uso de condições quando diante de convenções 

celebradas no âmbito extraprocessual, uma vez que admiti-las traria um cenário de grandes 

incertezas ao processo.  

Pedro Henrique Nogueira (2016, p. 183) diverge ao doutrinar que “para quem já 

possui o poder de autorregramento da vontade, as normas jurídicas podem prever que a essa 

mesma vontade se ligue uma limitação, estipulada pelo próprio sujeito, do efeito jurídico 

correspondente ao ato. Trata-se de uma autolimitação da vontade.” 16 

De toda sorte, a suspensão condicional do processo – artigo 313, inciso II do 

CPC/201517 – pode ser entendida como uma hipótese de negócio jurídico processual sujeita a 

termo temporal, uma vez que para ser eficaz devem as partes se ater ao limite temporal ditado 

pelo legislador no final do § 4º do mesmo dispositivo normativo supra18, qual seja o período 

máximo de 6 (seis) meses.  

Assim, posiciona-se ao lado da doutrina que entende que as convenções processuais 

podem estar sujeitas a condições e/ou termos, muito embora de forma mais limitada quando 

comparada sua aplicação ao campo do direito material, uma vez para serem previsões válidas 

e eficazes deve-se observar não somente as normas que regem este campo do direito – 

material – mas também nas normas do direito processual pátrio, inclusive seus princípios 

basilares – objeto de estudo do item 4.3 – sob pena de serem nulas e/ou anuladas, logo, 

ineficazes, razão pela qual se justifica o emprego de grande cautela ao sujeitar o negócios 

jurídicos processuais a condições e/ou termos. 

 

 

 

 
15  CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil: v. 1, 25 Ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 296-

297. 

16  NOGUEIRA, Pedro Henrique. Negócios Jurídicos Processuais. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 183. 

17  Art. 313, CPC/15. Suspende-se o processo: II - pela convenção das partes; 

18 Art. 313, § 4º, CPC/15. O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do 
inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II. 
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3. AUTORREGRAMENTO DA VONTADE 

 
Antes de adentrar propriamente dito a forma como o princípio do autorregramento da 

vontade encontra-se positivado no ordenamento jurídico brasileiro atualmente, importante 

rememorar que por muito tempo o processo jurisdicional foi entendido com exercício 

privativo do Estado Juiz, ora porque, diga-se de passagem, até o inicio da vigência do 

CPC/2015, as partes não possuíam muita liberdade para negociar cláusulas processuais, vez 

uma que as possibilidades de convencionar sobre o processo ainda estavam muitas limitadas 

ao texto legislativo.  

Certo é que as pessoas passaram a viver mais nas cidades nas últimas décadas, bem 

como que as tecnologias mostram-se cada dia mais presente na vida delas – acompanhando o 

processo de globalização – que muito alterou as relações sociais, familiares, comercial e do 

trabalho – não poderia ser diferente com as normas que regem as relações processuais do 

ordenamento jurídico, afinal, sobre este tema a “teoria tridimensional do direito” de Miguel 

Reale (1994, p. 119) ensina: 

A norma jurídica é a indicação de um caminho, porém, para percorrer um 
caminho, devo partir de determinado ponto e ser guiado por certa direção: o 
ponto de partida da norma é o fato, rumo a determinado valor.19 
 

Tem-se que através do CPC/2015 – que entrou em vigor tão somente em 18 de março 

de 201620 o legislador contextualizou a matriz das normas processuais ao momento em que 

foram editadas, tendo em vista que até então estava vigente o CPC/1973 – norma anterior a 

CF de 1988. Para além das mudanças sociais, e estruturais que ocorreram no decorrer entre os 

anos 1973 e 2015, a exemplo da informatização do processo, a Constituição de 1988 também 

inovou em temas de relevância processual, como ao tornar constitucionais os princípios da: (i) 

cooperação processual; (ii) celeridade e economia processual21 (iii) razoável duração do 

processo22, que por si só já justificariam a compatibilização da ordem infraconstitucional 

processual com a ordem constitucional emergente.   

Afinal o CPC/2015 foi positivado com o fito de atender as reivindicações 

contemporâneas de um processo mais efetivo e participativo as partes da relação, em 

 
19  REALE, Miguel. Teoria Tridimensional do Direito - situação atual. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1994. 

20  Art. 1.045, CPC/15. Este Código entra em vigor após decorrido 1 (um) ano da data de sua publicação oficial. 

21 Art. 5. LXXVIII, CF/88. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do 
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
45, de 2004). (Vide ADIN 3392). 

22  Ibidem, Art. 5. LXXVIII da CF/88. 
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consonância harmônica com as normas constitucionais. Inclusive, Dinamarco e Lopes (2016, 

p. 54) doutrinam a respeito: 

A Constituição formula princípios, oferece garantias e impõe exigências em 
relação ao sistema processual com um único objetivo final, que se pode 
qualificar como uma garantia-síntese e é o acesso à justiça, mediante a 
concessão, "em tempo razoável", de uma "decisão de mérito justa e efetiva" 
(Const., art. 5º, incs. XXXV e LXXVIII - CPC, art. 6º). Mediante esse conjunto 
de disposições a Constituição Federal quer afeiçoar o processo a si mesma, de 
modo que ele reflita, em menor escala, o que em escala maior está à base do 
próprio Estado de direito (legalidade, devido processo legal, participação em 
contraditório). Ela quer um processo pluralista, de acesso universal, 
participativo, isonômico, liberal, transparente, conduzido com impessoalidade 
por agentes previamente definidos e observância das regras, sem excessos etc. - 
porque assim ela mesma exige que seja o próprio Estado e assim é o modelo 
político da democracia.23 

 
Quando promulgado o CPC//2015, diversas normas que já eram previstas na Carta 

Marga, foram positivadas: (i) princípio da inafastabilidade da jurisdição24 e (ii) o princípio da 

duração razoável do processo25 que já encontravam equivalentes no artigo 5º, incisos XXXV e 

LXXVIII da CF/88. Portanto, não poderia ser diferente ao tratar da vontade das partes, uma 

vez que a Constituição Federal consagra princípios como: (i) liberdade de contratar; (ii) 

harmonia social; (iii) solução pacífica dos conflitos. 

O legislador do CPC/2015 trouxe como regra ao diploma legal a obrigatoriedade da 

realização de audiências de autocomposição, tal como já acontecia nos Juizados Especiais 

Cíveis – regulamentos pela Lei 9099/1995.26 Foi através do artigo 190 e 191 do CPC/2015 que 

o legislador entendeu por reconhecer e valorizar a vontade das partes convencionar sobre o 

processo, adaptando ao rito processual as particularidades da causa – desmistificando a visão 

arraigada do processo publicista na forma proposta pelo CPC/1973.  

Tem-se que esta nova sistemática traz a tona o princípio constitucional da cooperação, 

ao invocar a participação emergente das partes na busca terem suas pretensões atendidas por 

meio de soluções mais céleres, participativas e justas.  

Nessa vereda, o legislador facultou as partes – para além do exercício ou renúncia de 

certas prerrogativas – moldar também o procedimento a fim de para ajustá-lo às 

 
23 DINAMARCO, Cândido Rangel; LOPES, Bruno Vasconcelos Carrilho. Teoria geral do novo processo civil. 

São Paulo: Malheiros, 2016, p. 54. 

24  Art. 3, CPC/15. Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. 

25  Art. 4, CPC/15. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a 
atividade satisfativa. 

26  Art. 2, Lei 9.099/95. O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 
economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível à conciliação ou a transação. 
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especificidades da causa, ao convencionar sobre ônus, poderes, faculdades e deveres 

processuais, em momento anterior ou até mesmo durante o processo. Inclusive, através do 

artigo 191 do referido diploma legal tornou possível à fixação de um calendário para a prática 

dos atos processuais, a ser firmado entre o juiz e as partes.  

As referidas previsões legislativas mencionadas nos dois parágrafos supra foram 

dispostas de forma a permitir as partes, maior alçada na condução compositiva da causa. 

Entende-se que quando as partes agem pelos exercícios destas faculdades legais o resultado 

seria justamente um processo mais satisfatório e equitativo para a sociedade. 

Logo, o núcleo do princípio do autorregramento da vontade na forma com foi previsto 

no CPC/2015 é justamente dar as partes a autonomia para agirem de forma ativa e 

participativa na solução dos seus próprios conflitos, para que sejam agentes que trilham suas 

próprias causas. Não obstante, através das convenções processuais o legislador demonstrou 

vênia aos direitos e garantias fundamentais previstos no artigo 5º da CF/88, visto que não 

deixa de ser o exercício de uma liberdade.  

Mesmo antes da Carta Magna de 1988, José Carlos Barbosa Moreira (1984) escreveu:  

O autorregramento da vontade se define como “um complexo de poderes que 
podem ser exercidos pelos sujeitos de direito, em níveis de amplitude variada, de 
acordo com o ordenamento jurídico”. Nesse sentido, o referido princípio visa 
tornar o processo jurisdicional um espaço propício para o exercício da 
liberdade.27 

 

Fredie Didier Junior e Daniela Santos Bonfim (2016) acrescentaram:  

O Código de Processo Civil de 2015 veio consagrar um contexto de 
transformação do Direito Processual Civil brasileiro. O CPC/15 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/15 contém previsão expressa da 
atipicidade do negócio jurídico processual – art. 190. Cuida-se de uma cláusula 
geral, cláusula geral do negócio jurídico processual.28 
 

Neste sentido, cumpre-se que o autorregramento da vontade em matéria processual 

objetiva tornar o processo judicial um ambiente mais favorável ao exercício da liberdade de 

contratar, bem como tornar o processo um ambiente que permite às partes exercitarem à 

faculdade de serem agentes mais atuantes na resolução de suas pretensões jurídicas. 

 
27 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Convenção das partes sobre Matéria Processual. Temas de Direito 

Processual – terceira séria. São Paulo: Saraiva, 1984, pp. 87-98. 

28  JUNIOR, Fredie Didier e BOMFIM, Daniela Santos. Colaboração Premiada (Lei nº 12.850/2013): Natureza 
Jurídica e Controle da Validade por Demanda Autônoma – um Diálogo com o Direito Processual Civil. 
Revista do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Ed. n. 62. Rio de Janeiro: out./dez. 2016, p. 30. 
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4. LIMITES ÀS CONVENÇÕES PROCESSUAIS 

 
O estudo dos aspectos limitadores à faculdade de negociar possui muita relação com o 

princípio do autorregramento da vontade, pode-se dizer inclusive que os aspectos limitadores 

à faculdade de negociar são justamente o paradoxo do exercício da liberdade de convencionar 

sobre o processo. Inclusive, imperioso lembrar que no exercício da liberdade há um brocardo 

jurídico muito conhecido: “o direito de um termina quando se inicia o do outro”. 

O filósofo jurídico Zechariah Chafee Jr. (1919, p. 957) já doutrinava:  

Cada lado assume a posição do homem que foi preso por balançar os braços e 
bater no nariz de outro, e pergunta ao juiz se ele não tinha o direito de balançar 
os braços em um país livre. "Seu direito de balançar os braços termina 
exatamente onde começa o nariz do outro homem.29 

 

Em que pese o referido escrito tenha se dado há mais de um século, suas considerações 

ainda mostram-se muito pertinentes e atuais. Thiago Ruiz (2006, p. 137) resume:  

O homem por si mesmo é livre. A liberdade nasce juntamente com o ser 
humano, entretanto, são impostas restrições à liberdade do homem em razão de 
sua opção de conviver em sociedade. Portanto, face a ratio do espírito do homem 
ser livre e do homem ser um animal social, a liberdade inerente ao ser humano é 
conjunturada no depósito do direito.30 
 

Ademais, este é raciocínio que se extrai do estudo dos pressupostos dos negócios 

jurídicos processuais – tema já explorado supra – razão pela qual se justifica o avanço à 

análise dos dispositivos 190 e 191 do Código de Processo Civil.  

 

4.1 Análise do artigo 190, do Código de Processo Civil 

 

Para aprofundar os estudos acerca das conversões processuais, é imperioso rememorar 

a previsão legislativa artigo 190 do CPC/2015, cuja redação segue in verbis:  

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. 31 

 
29 JUNIOR, Zechariah Chafee. Liberdade de expressão em tempos de guerra. Harvard Law Review Pub. 

Associação. v.  32.  n.8. EUA. jun. 1919.  

30 RUIZ, Luiz. O direito à liberdade: uma visão sobre a perspectiva dos direitos fundamentais. Revista de 
Direito Público. Londrina. v. 1, n. 2,, p. 137-150, mai/ago. 2006. 

31 BRASIL. LEI Nº 13.105. Código de Processo Civil de 2015. Decretada pelo Congresso Nacional e 
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A partir da análise do texto legal tem-se que as convenções processuais: (i) podem ser 

celebradas antes ou durante o processo; (ii) observados os direitos que admitam a 

autocomposição; (iii) a capacidade plena das partes; (iv) o equilíbrio nas relações firmadas; 

(v) a fim de ajustar o procedimento às especificidades da causa; (vi) versando sobre ônus, 

poderes, faculdades e deveres processuais. 

Frisa-se que, competente ao juízo realizar a análise do que foi estabelecido entre as 

partes para julgar se obedece a essas exigências mínimas do instituto processual estudado. 

Ademais através do instituto em tela o legislador traz a ideia limítrofe dos direitos que 

admitam autocomposição, estudado no Capítulo V – da Audiência de Conciliação ou de 

Mediação – do CPC/2015.  

No que cerne aos contratos de adesão, tem-se que não há vedação ao uso de tal instituo 

processual. Ocorre que quando o juízo verificar manifesta situação de vulnerabilidade, ou 

inserção abusiva, de ofício ou a requerimento, deve reconhecer sua nulidade.   

Em um cenário parecido o Enunciado n.º 408 do FPPC sugere:  

Enunciado 408: Quando houver no contrato de adesão negócio jurídico 
processual com previsões ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a 
interpretação mais favorável ao aderente. 

 

Em que pese o CPC/2015 limite os institutos processuais pautado no conceito de 

direitos que admitam autocomposição, o mesmo não legislou para ditar quais seriam esses 

direitos, tampouco encontra-se resposta na Lei de 13.140 de 2015 (Lei de Mediação), ou na 

Lei 9.307 de 1996 (Lei de arbitragem), o que leva a crer que a intenção do legislador jamais 

foi esvaziar o debate a cerca dos direitos que se admitam autocomposição, apenas permitiu 

doutrina e a jurisprudência a tutela do assunto. 

Acrescenta o Enunciado n.º 19 do Fórum Permanente de Processualistas Civis – 

FPPC: 

Enunciado 19: 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 

 
sancionada pela Presidência da República. Diário Oficial da União, Brasília em 13 de Março de 2018. 
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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.  
 

Enunciado n.º 21 do Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC: 

Enunciado 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. 

 

Bem como os Enunciados n.º 490 e 628 do FPPC acrescentam: 

Enunciado 490: São admissíveis os seguintes negócios processuais, entre outros: 
pacto de inexecução parcial ou total de multa coercitiva; pacto de alteração de 
ordem de penhora; pré-indicação de bem penhorável preferencial (art. 848, II); 
pré-fixação de indenização por dano processual prevista nos arts. 81, §3º, 520, 
inc. I, 297, parágrafo único (cláusula penal processual); negócio de anuência 
prévia para aditamento ou alteração do pedido ou da causa de pedir até o 
saneamento (art. 329, inc. II). 
 
Enunciado 628: As partes podem celebrar negócios jurídicos processuais na 
audiência de conciliação ou mediação. 
 

Martins-Costa (1999, p. 23) ao interpretar o artigo 15832 do CPC/173 doutrinou:  

Do ponto de vista de técnica legislativa, a cláusula geral constitui uma disposição 
normativa que utiliza, no seu enunciado, uma linguagem de tessitura 
intencionalmente “aberta”, fluida ou vaga, caracterizando se pela ampla extensão 
do seu campo semântico, a qual é dirigida ao juiz de modo a conferir-lhe um 
mandato para que, à vista dos casos concretos, crie, complemente ou desenvolva 
normas jurídicas, mediante o reenvio para elementos cuja concretização pode 
estar fora do sistema. 33 
 

Sobre esse tema, Leonardo Carneiro da Cunha (2015, p. 59) preceitua que: 

O processo deve ser adequado à realidade do direito material, de modo que, o 
procedimento previsto em lei atenda às finalidades e à natureza do direito 
tutelado. Ou seja, deve haver uma adequação do processo às particularidades do 
caso concreto. Por essa razão, existem vários procedimentos especiais, 
estruturados de acordo com as peculiaridades do direito material ou do direito 
subjetivo que se visa proteger. Podemos dizer, então, que o processo sofre a 
influência das peculiaridades do direito material. 34 

  
Fechando o raciocínio novamente Martin-Costa:  

 
32 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. 

33 MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado: sistema e tópico no processo obrigacional. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1999, p. 23. 

34 CUNHA, Leonardo Carneiro da. Negócios Jurídicos Processuais no Processo Civil Brasileiro. Cap. 2 da 
Coleção Grandes Temas do Novo CPC, Vol 1 – Negócios Processuais. 2015. Salvador: JusPodivm, p. 59 
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Uma vez que, inexiste prévia estipulação das adequações que podem ser 
efetuadas no procedimento, não há específica identificação do objeto das 
convenções, nem do alcance e dos limites desses negócios processuais. 35 

 

Assim, tem-se que o comando legal precisa ser interpretado de acordo com o espírito 

de valorização das partes no processo. Logo as transações de cunho processual devem ser 

realizadas, pautadas no princípio da razoabilidade, observado os demais princípios que regem 

o ordenamento jurídico, razão pela qual estarão sujeitas ao controle jurisdicional do ato.  

De toda sorte, resta consolidado para a doutrina que as partes podem convencionar 

sobre direito disponíveis, ao passo que a controvérsia cinge ao trazer ao debate a possibilidade 

das convenções versarem sobre direito indisponíveis, muito embora a doutrina majoritária 

entenda pela possibilidade desta prática.  

Cita-se o Enunciado n.º 135 do FPPC: 

Enunciado 135: A indisponibilidade do direito material não impede, por si só, a 
celebração de negócio jurídico processual. 
 

Especialmente quando versem de alguma forma sobre direito indisponíveis, desde já, 

posiciona-se ao lado da doutrina que entende que a validade do ato caberá ao poder judiciário 

a análise individualizada de suas cláusulas – seguindo a lógica do próprio parágrafo único36 do 

artigo 190 do Código de Processo Civil.  

 

4.2 Análise do artigo 191, do Código de Processo Civil 

 
Novamente à leitura do próprio dispositivo legal mostra-se importante, 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. 37 

  
Ao permitir que juízes e partes acordem sobre o procedimento, estipulando prazos pré-

determinados para realização de atos processuais, adequados à complexidade da lide, outra 

vez o legislador demostra vênia a: (i) descentralização do impulso oficial; (ii) coparticipação 

das partes na solução da demanda; (iii) flexibilização do processo; (iv) princípio do 

autorregramento da vontade da partes.  

 
35 Ibidem, MARTINS-COSTA, 1999, 58. 

36  Op. cit. parágrafo único, artigo 190, CPC/2015. 

37  Ibidem, MARTINS-COSTA, 1999, 58. 
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Em que pese utilizados de forma ainda muito tímida pelos operadores do direito, deve-

se reconhecer as beneficies do inovador instituto processual. Nota-se que a fixação de 

calendário atos, e prazos processuais são institutos carregados da aplicação dos princípios da 

cooperação, celeridade e economia processual, ambos consagrados pelo atual CPC. Ademais, 

importe diferenciar que os acordos de procedimentos não devem ser confundidos com os 

acordos de calendarização processual, uma vez que cada instituto possui suas singularidades.  

Eduardo José Fonseca Costa (2015) esclarece:  

No acordo de procedimento, as partes definem quais atos praticarão, bem como 
a forma e a sequência desses atos, mas não vinculam necessariamente cada um 
deles a uma data-limite. Por meio desse acordo, portanto, as partes celebram um 
negócio jurídico constitutivo de um formato procedimental. Esse formato pode 
originar-se de bases inéditas, ou simplesmente derivar de algumas deturpações 
sumarizantes ao procedimento legal padrão.38 

 

E acrescenta o jurista supra:  

Após as partes inventarem um procedimento, podem elas submetê-lo a um 
cronograma e vincular a realização de cada ato a uma data-limite 
preestabelecida. Aqui, a natureza acessória do acordo de calendarização é 
indisfarçável, pois ele reflexamente se desconstituirá caso se desconstitua o 
acordo de procedimento.  
 

Inclusive esta distinção pode ser percebida na ordem em que o legislador trouxe a 

previsão dos referidos institutos processuais, “não por outra razão o novo CPC traz o acordo 

de procedimento no artigo 190 e a calendarização no artigo 191”.39 

Destaca-se que a calendarização processual não foi reservada tão somente aos direitos 

que admitam autocomposição, inclusive a inteligência do enunciado n.º 494 do FPPC 

corrobora com este raciocínio, in verbis:  

Enunciado 494: A admissibilidade de autocomposição não é requisito para o 
calendário processual.  
 

Nessa vereda, a calendarização acerca dos atos e prazos forenses dá espaço para 

inúmeras vantagens processuais, a exemplo da: (i) dispensa de constantes intimações, 

publicações e certificação sucessivas; (ii) economia de lapsos inúteis de tempo perdidos. 

Nota-se que a partir desde instituído a prática de atos estará pré-determinada com prazos a 

serem cumpridos, para evitar expansões desnecessárias. 

 Portanto, no exercício desta faculdade legal – do ponto de vista teórico – as beneficies 

são facilmente percebidas e proveitosas a toda estrutura do poder judiciário e sociedade. Ora, 
 

38  COSTA. Eduardo José de Fonseca. Calendarização processual. In Revista do Ministério Público do Rio de 
Janeiro. nº 57, jul./set. 2015. 

39  Op. cit. COSTA. Eduardo José de Fonseca. 2015 
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o poder judiciário ganha com a economia tempo e trabalho, as partes ganham ao contarem 

com maior previsibilidade de seus prazos, bem como com a maior celeridade na resolução da 

demanda, enquanto a sociedade ganha no efeito cascata, sentidos no longo prazo, com a 

economia de recursos pessoais, financeiros, bem como com a celeridade do processo.  

Outrossim, a previsão legislativa do artigo 191 do CPC/2015 inova a ordem jurídica 

brasileira, vez que desmistifica a teoria processual publicista – que reconhece o processo 

como é algo que não pertence inteiramente às partes envolvidas, mas sim regido por leis e 

forças de domínio público – cedendo espaço a teoria processual privatista – que reconhece no 

processo uma similitude a relação de um contrato, na qual as partes possuem voz para 

conduzirem o processo, devido a certas ações advindas delas. 

Em que pese à calendarização de atos processuais seja um instituto inovador ao 

ordenamento jurídico brasileiro, sua prática é usual nos países de tradição anglo-saxã, 

encontrando precedentes em estudos de gestão de processos.40  

Eduardo José da Fonseca Gajardoni (2008, p. 112) acrescenta que a ideia se resume 

em (i) usar a tecnologia da computação em favor do processo; (ii) incentivar as partes a 

mediação e conciliação; (iii) encorajar  os litigantes a cooperarem na resolução de seus 

litígios; (iv) encorajá-los a usar soluções alternativas de resolução de disputas; (v) adaptar o 

procedimento às diferentes peculiaridades de cada caso específico; (vi) definir limites 

temporais para a realização de atos processuais; (vii) monitorar permanentemente atrasos ou 

atrasos injustificados; (viii) descentralizar as atribuições da secretarias judiciais.41 

Assim, tem-se que a calendarização de atos, e prazo processuais foi introduzida ao 

ordenamento jurídico pátrio na forma de uma “semente” da visão moderna de processo, com a 

finalidade de aos poucos superar a teoria e prática do processo publicista, em prol da duração 

razoável do processo, cooperação, celeridade e economia processual – acompanhando a lógica 

do mundo globalizado que anseia soluções rápidas, fraternas e previsíveis. 

Tal como uma semente, a calendarização de atos e prazos processuais – enquanto 

método alternativo de resolução de conflitos – desde quando introduzida ao ordenamento 

jurídico pátrio tem gerado calorosos debates e estudos, nas mais variadas áreas do 

conhecimento, portanto conclui-se a ideia, mas não se exaure o debate, afinal:  

“O pensamento é a semente da atividade” – Ralph Waldo Emerson. 
 

 
40  GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Flexibilização procedimental: um novo enfoque para o estudo do 

procedimento em matéria processual. São Paulo: Atlas, 2008, p. 112. 

41  Op. cit. GAJARDONI, Fernando da Fonseca. 2008. 
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4.3 Negócio jurídico processual sob a égide dos limites principiológicos 

 
A liberdade das partes convencionar sobre o processo, e até mesmo fixar junto ao juiz 

a calendarização e atos e prazos processuais deve estar em consonância com os princípios 

basilares da CF/88 e do seu próprio Código – qual seja CPC/2015 – sob pena de serem 

consideradas cláusula nulas de pleno direito ou até mesmo anuláveis. 

Muito embora as convenções processuais possam instituir a renúncia recursal através 

de uma cláusula válida, por outro lado, não se admite a supressão de instância judicial, em 

atenção ao princípio da instrumentalidade das formas – não devendo também resultar prejuízo 

ao: (i) direito adquirido; (ii) ato jurídico perfeito; (iii) a coisa julgada.  

Seguindo os ditames do Poder Constituinte Originário, in verbis:  

Art. 5º XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito 
e a coisa julgada; 

 

Tal como no direito civil, na ceara processual vigora o princípio da conservação dos 

negócios jurídicos, que encontra alicerce no ideal de sua função social. Neste sentido o 

enunciado n.º 134 do FPPC sugere inclusive a invalidação parcial da convenção processual: 

Enunciado 134: Negócio jurídico processual pode ser invalidado parcialmente.  
 

Trazendo a inteligência do princípio da adequação processual, que é um consectário 

lógico do princípio do devido processo legal, vez que permite a flexibilização de normas 

procedimentais para a prestação de uma tutela jurisdicional mais eficiente. Ademais, os 

acordos processuais e calendarização de atos, e prazos, devem observar também outros os 

princípios do que regem a relação processual, a exemplo do: (i) contraditório; (ii) ampla 

defesa; (iii) boa-fé processual; (iv) paridade de armas; (v) sistemática dos precedentes; (vi) 

duração razoável do processo e (vii) cooperação. 

 Conforme também sugere os enunciados n.º 6 e 407 do FPPC: 
 

Enunciado n.º 6: O negócio jurídico processual não pode afastar os deveres 
inerentes à boa-fé e à cooperação. 
 
Enunciado n.º 407: Nos negócios processuais, as partes e o juiz são obrigados a 
guardar nas tratativas, na conclusão e na execução do negócio o princípio da 
boa-fé. 
 

Muito embora a marcha processual possa ser objeto de ajustes para atender às 

necessidades da demanda de seus interessados, tem-se que as liberdades das partes 
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convencionarem sobre o processo estão condicionadas a observância dos princípios que 

gerem a relação processual brasileira atualmente.  

As cláusulas gerais de negociação processual e a calendarização de ato tornam o 

processo um ambiente mais democrático e colaborativo, ao passo que visam superar a ideia do 

processo publicista até então proposto pelas legislações anteriores ao CPC/2015. 
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5. CONCLUSÃO 

 
A partir do presente estudo percebe-se que o maior desafio das convenções 

processuais é delimitar o alcance da previsão normativa, ou seja, até onde, e sobre o que as 

partes possuem a liberdade para convencionar – uma vez que inexiste um rol legislativo para 

dizer o que pode ou não ser objeto de negociação. Tem-se que o CPC/2015 propiciou ao 

ordenamento jurídico brasileiro um novo princípio processual, através da previsão das 

cláusulas gerais da negociação processual – qual seja: o princípio da negociação atípica – 

oportunizando as partes firmarem convenções processuais tanto na fase que antecede o 

processo, como no curso do mesmo, restando ao juiz apenas a análise quanto à validade e 

admissibilidade das convenções.  

As negociações processuais e calendarização dos atos processuais são técnicas 

modernas de aceleração processual (i) simples, posto que não dependem de grandes 

formalidades; (ii) de baixo custo normativo, ora porque não dependem de lei especial para 

serem aplicadas,  e (iii) de alta eficiência, pois visam contribuir com o celeridade e economia 

processual, eliminando despachos, intimações e publicações que atualmente são 

imprescindíveis ao resultado útil do processo. Ademais, no que cerne a calendarização de atos 

processuais, esclarece-se que as partes deste instituto dependem da aceitação e participação do 

Estado-Juiz desde o momento de sua formulação.  

Nessa vereda, o grande desafio esta em convencer os órgãos jurisdicionais das 

beneficies desta faculdade legal, bem como alinhar a agenda do poder judiciário com a agenda 

das partes – sem que isso traga prejuízo ao processo – o que abre precedente a inúmeros 

estudos, inclusive no campo das engenharias de software e tecnologia em informática.  

Outrossim, tem-se que a previsão legislativa das convenções processuais consagra o 

princípio do autorregramento da vontade das partes, afinal, o “Código das Partes” como 

também é conhecido o atual CPC, implantou o ideal em que o Estado-Juiz deixa de ser o 

protagonista principal do processo e cede lugar as partes dizerem sobre o processo, com o fito 

superar a trilogia estrutural jurisdição-ação-processo, para estabelecer a nova órbita do 

processo funcional moderno, qual seja: organização-celeridade-eficácia. 

Em que pese os institutos estudados possuam inúmeras vantagens, tem-se as partes os 

utilizam forma muito tímida, ainda. Ora, a mudança de mentalidade dos operadores forenses 

se constrói dia após dia – o que reforça a importância do presente debate.  
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Imperioso aceitar que o processo de cooperação entre as partes e o juiz é um jogo onde 

há apenas vencedores, isso porque a partir do princípio do cooperativismo tem-se a ideia de 

que a união de esforços empregados pelos sujeitos do processo tende a resultar em um 

denominador carregado da vontade das partes – o que por si só já é mais benéfico que um 

denominador em que as partes não tiveram a oportunidade de dizerem suas vontades antes de 

alcança-la – logo à sociedade também ganha ao sentir os reflexos provenientes da maior 

celeridade e economia processual, bem como por se tratar de institutos que reforçam a 

autonomia e a liberdade processual das partes da relação jurídica.  

Portanto, ao convidar as partes para o centro dos seus conflitos, através das 

convenções processuais e/ou calendarização de atos processuais, o legislador desmistificou a 

ideia de que a base da relação processual deve ser sempre “um conflito de interesses 

qualificado por uma pretensão resistida” 42 tornando o processo um ambiente mais democrático 

e participativo – na contramão da teoria publicista – em prol de um processo mais moderno, e, 

participativo – dialogando com a teoria processual privatista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
42  La lite é il confitto di interessi tra due persone qualificato dalla pretesa dell'una e dalla resistenza 

dell'altra. CARNELUTTI, Francesco, Sistema de Derecho Procesual Civil, Buenos Aires: Uthea, 1944, v. 1, 
p. 40. 
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