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RESUMO
Esta dissertação, vinculada à linha de pesquisa “Mecanismos de Efetivação da Democracia
e da Sustentabilidade”, objetiva analisar os negócios jurídicos processuais do Novo Código
de Processo Civil, em especial a Cláusula Geral de Negociação Processual prevista no artigo
190 da Lei nº 13.105/2015 e o Calendário Processual descrito no artigo 191 da referida lei,
como representação do Processualismo Constitucional Democrático. Ao contrário da rigidez
de procedimento presente no Código de Processo Civil de 1973, o novo código, calcado no
modelo cooperativo de processo, permite, através dos negócios processuais, uma
flexibilização do procedimento, o que significa que as partes podem participar e colaborar
efetivamente para a construção do provimento final. Contudo, no Brasil, tem-se uma forte
tendência ao protagonismo do juiz, advindo da teoria de processo como relação jurídica
apresentada por Bülow, e, para que se possa dar espaço a um modelo de processo
democrático, faz-se necessário um estudo acerca da sua imperiosa superação. Busca-se,
assim, demonstrar como que os negócios jurídicos podem servir como mecanismo de
efetivação de um processo cooperativo e, ao mesmo tempo, constitucional democrático.
Tendo em vista a extensa abrangência do objeto dos negócios jurídicos processuais, os quais
permitem que as partes convencionem sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres
processuais, coloca-se os direitos fundamentais como seus limitadores.

Palavras-chave: Processo. Negócios Jurídicos Processuais. Flexibilização Procedimental.
Modelo Cooperativo de Processo. Processo Constitucional Democrático.

ABSTRACT
This dissertation, linked to the research line "Democracy and Sustainability Effectivation
Mechanisms", aims to analyze the legal business procedure of the New Civil Procedure
Code, particularly in the General Procedural Trading Clause, provided by Article 190 Law
N. 13,105/2015, and the Procedure Calendar, described in that law’s Article 191, as
reproduction of the Constitutional Democratic Processualism. Unlike the rigidity of this
procedure in the 1973’s Civil Procedure Code, the new code, based on the cooperative
procedure model, allows, through procedural business, a flexibilization of the procedure,
which means that the parties may participate and collaborate effectively to the construction
of the final provision. However, in Brazil, there is a strong tendency to the judge’s
protagonism, which comes from the procedural theory as legal relationship presented by
Bülow, and in order for it to make room for a model of democratic procedures, a study on
its necessary overcoming must happen. The aim is, thus, to demonstrate how the legal
business may serve as an effective mechanism of a cooperative procedure and, at the same
time, constitutional and democratic. Observing the extensive scope of the procedural legal
business object, which allows the parties to agree on their burden, powers, faculties and
procedural duties, the fundamental procedural rights are imposed as their limiters.

Keywords: Process. Legal Business Procedures. Procedural Flexibilization. Cooperative
Procedure Model. Constitutional Democratic Procedure.
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INTRODUÇÃO
O presente estudo tem como objetivo a análise da problemática relativa ao
alcance de um novo paradigma processual que traduz o Processualismo Constitucional
Democrático. É notório que o processo possui um valor importantíssimo para o
ordenamento jurídico, pois é um mecanismo indispensável para garantir a validade das leis
e efetivar direitos fundamentais. Assim, o processo, num Estado Democrático de Direito,
deve constituir uma garantia de legitimidade de participação cidadã nas decisões, ou seja,
necessita ser fundado a partir da contribuição de todos os sujeitos processuais e
interessados no provimento final.
Porém, o modelo de procedimento adotado pelo Código de Processo Civil
Brasileiro de 1973, ao contrário de tais preceitos constitucionais, aloca o juiz como
protagonista e principal responsável pelo processo. Trata-se de uma concepção advinda da
teoria do processo como relação jurídica apresentada por Bülow, cuja principal
característica é a colocação do juiz em posição privilegiada dentro da relação processual,
isto é, as partes estão subordinadas a ele.
Entretanto, tal modelo implicou em discussões acerca da qualidade e efetividade
da prestação jurisdicional, bem como sobre a atuação excessiva dos magistrados e a falta
de participação das partes. Foram questionamentos como esses que deram ensejo à
chamada crise do Poder Judiciário, assim intitulada em razão de vários elementos que
permeiam o seu atual desempenho, tais como o excesso de intervenção/judicialização, a
morosidade na solução de litígios, a falta de acesso à Justiça, o alto custo operacional da
atividade jurisdicional, a não colaboração das partes, entre outros.
Com o objetivo de combater essa crise e buscar uma verdadeira democratização
do processo, capaz de torná-lo mais célere e eficaz, o Novo Código de Processo Civil visou
proporcionar um processo cooperativo, cujo principal elemento é a busca por um ambiente
de trabalho realizado em conjunto entre as partes e juiz. Exemplo disso é a Cláusula Geral
de Negociação Processual e a fixação de calendário procedimental, codificados nos artigos
190 e 191, focos desta pesquisa. Tratam-se de negócios jurídicos processuais fundados na
flexibilização do procedimento e voltados à participação e colaboração das partes através
das convenções processuais.

Percebe-se que os negócios jurídicos processuais, objeto deste trabalho, são
totalmente inovadores para o Direito Processual, ao passo que possibilitam que as partes
convencionem sobre os prazos, seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais.
Dessa forma, diante das suas peculiaridades e dos seus elementos, merecem ser
investigados como mecanismos de contribuição para a construção de um Processualismo
Constitucional Democrático.
Assim, observa-se a compatibilidade do trabalho com a linha de pesquisa do
programa de mestrado da IMED “Mecanismos de Efetivação da Democracia Sustentável”,
na qual a presente dissertação está inserida, pois, quando se fala em Processo
Constitucional Democrático, tem-se inserido o estudo de um mecanismo capaz de
concretizar a democracia sustentável no âmbito processual, qual seja, a flexibilização do
procedimento, possível através dos negócios jurídicos processuais aqui estudados.
O objetivo geral da pesquisa é demonstrar como que os Negócios Jurídicos
Processuais previstos nos artigos 190 e 191 da Lei nº 13.105/2015 representam o
Processualismo Constitucional Democrático, novo fundamento no Novo Código de Processo
Civil. Para tanto, tem-se como objetivos específicos: a) definir o que é um modelo de
Processo Constitucional Democrático; b) conceituar o modelo cooperativo de processo e a
flexibilização procedimental; c) mostrar o fim do processo e a sua diferenciação para com o
procedimento; d) analisar os negócios jurídicos processuais, em especial, a cláusula geral de
negociação processual e o calendário processual, e seus requisitos de admissibilidade; e)
definir o objeto dos negócios jurídicos processuais e demonstrar quais direitos fundamentais
podem servir como seus limitadores.
Assim, o trabalho é estruturado com base na seguinte indagação como problema
de pesquisa: Os Negócios Jurídicos Processuais previstos nos artigos 190 e 191 do Novo
Código de Processo Civil Brasileiro representam o Processualismo Constitucional
Democrático?
Para resolver a problemática, foram formuladas três hipóteses. A primeira
entende que os negócios jurídicos processuais podem sim contribuir para que o processo
civil brasileiro se torne verdadeiramente democrático, pois este instituto permite uma
verdadeira colaboração entre as partes e juiz no processo civil através da flexibilização
procedimental. E a ideia de democracia é exatamente a de proporcionar a participação dos
cidadãos em todos os âmbitos que são interessados.

A segunda hipótese, ao contrário, considera que os negócios jurídicos
processuais não representam o Processo Constitucional Democrático, ao passo que o juiz
detém o poder de controlar a validade das convenções previstas no caput do artigo 190 do
NCPC e, além disso, a fixação do calendário trazida pelo artigo 191 depende expressamente
da concordância do magistrado. Logo, haveria um simulacro na democratização do processo
civil brasileiro, não havendo a quebra do protagonismo do juiz.
Já a terceira hipótese acredita que se o juiz controlar a validade da convenção
sem ser discricionário, respeitando o devido processo legal – entendido com procedimento
em contraditório, onde é possível assegurar também a coerência e a integridade do Direito , não há qualquer problema. Isto porque o juiz só pode deixar de concordar com as partes se
fundamentar sua decisão e após ouvi-las. Dessa maneira, os negócios jurídicos processuais
representam o Processo Constitucional Democrático.
Assim, o desenvolvimento da pesquisa está pautado no método de abordagem
hipotético-dedutivo e na técnica de pesquisa bibliográfica. Utiliza-se, também como
fundamentação teórica, a legislação brasileira, em especial as que tratam do Direito
Processual Civil.
O trabalho está divido em três capítulos centrais. No primeiro capítulo, serão
apresentados os elementos necessários para se construir um modelo de Processo
Constitucional Democrático. Para tanto, são sintetizadas as questões históricas e sociais que
influenciaram na teoria processual, analisando-se especificadamente o movimento da
socialização processual, fundado pelo alemão Oskar Von Bülow, o qual é responsável pelo
conceito de processo marcado pelo problemático protagonismo do juiz. Ainda, expõe-se os
elementos que caracterizam este novo paradigma processual, demonstrando-se o verdadeiro
fim do processo. Outrossim, levanta-se a questão da necessidade da superação das antigas
concepções de processo voltadas ao protagonismo do juiz.
No segundo capítulo haverá uma análise dos Negócios Jurídicos Processuais
previstos nos artigos 190 e 191 do Novo Código de Processo Civil. Porém, a fim de
complementar o conteúdo, será trabalhado, primeiramente, o modelo cooperativo de
processo, contemplado como princípio basilar do processo no novo código, e a flexibilização
procedimental, objetivo desses institutos (a cláusula geral de negociação processual e a
calendarização processual). Após, de forma subdividida, conceitua-se o negócio jurídico
processual a partir da distinção entre fatos jurídicos, atos jurídicos, atos-fatos jurídicos e

negócios jurídicos. Para encerrar o capítulo, analisa-se especificadamente a cláusula geral
de negociação processual, seus requisitos de admissibilidade, e a fixação do calendário para
a prática dos atos processuais.
O terceiro capítulo dedica-se à necessária limitação dos negócios jurídicos
processuais, o que será feito a partir dos direitos fundamentais. Nesse sentido, trata-se, num
primeiro momento, da eficácia dos direitos fundamentais no Direito Processual, os quais se
mostram indispensáveis para a concretização de um processo justo e eficaz. Em seguida,
abordam-se os direitos fundamentais que podem servir como limitadores dos negócios
jurídicos processuais, quais sejam: a) o direito à igualdade; b) o direito ao contraditório; c)
o direito/dever de boa-fé; e d) o direito à imparcialidade do juiz. Por fim, com base nos
preceitos fundamentais anteriormente expostos, busca-se definir o objeto dos negócios
jurídicos processuais.
Dessa forma, possível afirmar que o presente estudo parte de uma crítica aos
parâmetros que eram até então adotados pelo Poder Judiciário na esfera do Direito
Processual Civil, a fim de justificar a necessidade do reconhecimento e aplicação de um novo
paradigma processual, o modelo de Processo Constitucional Democrático.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O problema que norteou a presente pesquisa refere-se aos negócios jurídicos
processuais previstos nos artigos 190 e 191 da Lei nº 13.105/2015 como representação do
Processualismo Constitucional Democrático.
A partir do estudo desenvolvido, pode-se concluir que o processo será
democrático quando lastreado pelos preceitos constitucionais formadores do devido
processo legal, ou seja, aquele capaz de proferir uma decisão justa construída a partir do
contraditório (compreendido como o verdadeiro diálogo entre os participantes do processo),
da efetiva participação dos envolvidos e da equidade entre juiz e partes (sem qualquer
submissão).
Ademais, nota-se que a colaboração e a concreta participação das partes no
processo contribuem significativamente para a obtenção de uma decisão justa e efetiva. Isto
é, a participação das partes é um elemento cujo objetivo é a colaboração com o próprio
exercício da jurisdição. O juiz deve exercer a jurisdição com o auxílio das partes, pois essa
dialética processual irá influenciar positivamente para o alcance de uma prestação
jurisdicional de melhor qualidade.
Evidencia-se, outrossim, que, para que seja concretizado este novo paradigma
processual, voltado ao contraditório participativo e ao dever de cooperação dos sujeitos
processuais, impõe-se a superação do protagonismo do juiz, modelo que era adotado pelas
antigas normas processuais civis. Para que isto ocorra, acredita-se que o juiz deverá ter uma
visão do Direito como um todo coerente e íntegro, sendo que a leitura moral da Constituição,
aqui exposta através da aplicação dos direitos fundamentais, se apresenta como o primeiro
passo para combater o protagonismo deixado pela discricionariedade.
Mostrou-se que o protagonismo do juiz é incompatível, portanto, com a ideia de
democracia. O processo civil, no Estado Democrático de Direito, deve ser compreendido
como uma parceria de singularidades, ou seja, uma comunidade de trabalho entre juiz e as
partes. Para obter o melhor resultado possível do processo, então, é preciso a figura ativa do
juiz e das partes, através de um trabalho em conjunto. O processo deve ser uma inspiração
democrática, possibilitando a participação por meio da efetivação do contraditório.
Além do mais, a ideia de processo como mera relação jurídica apresentada por
Bülow deve, da mesma forma, ser abonada. Tal concepção coloca o juiz em posição

privilegiada perante as partes e não impõe qualquer limite à atuação judicial, o que vai de
encontro com a concepção democrática de processo. O processo deve ser compreendido
como o meio pelo qual o cidadão não só pede jurisdição, mas legitimamente dele participa,
concorrendo efetivamente para a adequada concretização dos seus próprios direitos.
Por isso, é imprescindível a formação de um processo de autêntica jurisdição
constitucional, que será capaz de alcançar um Processualismo Constitucional Democrático
caracterizado pela colaboração processual dos sujeitos do processo. Igualmente, visível que
se busca ultrapassar a ideia de processo como mera forma e a aplicação de um novo
paradigma processual, voltado à concepção de processo como elemento de cooperação e
colaboração entre as partes.
A promulgação de um Novo Código de Processo Civil se aproxima desta ideia
de um Processualismo Constitucional Democrático, visto que viabiliza a participação e
colaboração processual com o instituto dos negócios processuais. A Cláusula Geral de
Negociação Processual e o Calendário Processual são exemplos de institutos processuais que
contemplam o modelo cooperativo de processo. Demonstrou-se que, por meio da
flexibilização do procedimento, esses negócios jurídicos processuais permitem que as partes
participem do desenvolvimento do processo e ajustem o procedimento às peculiaridades do
caso concreto.
Para tanto, as partes podem 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 e, de comum acordo com o juiz, podem fixar
calendário para a prática dos atos processuais. Tratam-se, como visto, de previsões amplas
e cujo objeto é difícil de ser determinado, por isso, é necessária a utilização dos direitos
fundamentais como limitadores das convenções procedimentais. Portanto, no momento da
pactuação e da admissibilidade dos negócios processuais, faz-se imprescindível a sua
interpretação a partir dos direitos fundamentais, em especial, o direito à igualdade, ao
contraditório, à boa-fé objetiva e à imparcialidade do juiz.
Assim, os juízes, as partes e demais integrantes do processo, devem reconhecer
que o Novo Código de Processo Civil traz os direitos fundamentais como base de todo o
procedimento civil, ressaltando, assim, a materialidade da Constituição e dos princípios do
Devido Processo Legal (contraditório e ampla defesa) como princípios da moralidade
política. Possível concluir, de tal modo, que os negócios jurídicos processuais podem ter

objeto diverso daqueles já previstos na norma processual pelo legislador, como prazos ou
renúncia de faculdades, desde que alcancem a finalidade essencial do processo e respeitem
as normas fundamentais, as quais são essenciais ao alcance de um processo justo, efetivo e,
acima de tudo, democrático.
Para tanto, não deve ser permitida qualquer margem de subjetividade do juiz do
momento do juízo de admissibilidade dos acordos de procedimento ou dos calendários
procedimentais. Repete-se, não deve ser reconhecida a possibilidade de os juízes decidirem
quais os processos irão de dispor de mais tempo e recurso, vez que tal discricionariedade
não é democrática e, portanto, contrária ao modelo constitucional de processo.
Outrossim, o cumprimento da lei não pode mais ser uma aplicação instrumental,
mecânica, automática do texto da lei. Deve ser uma aplicação baseada na Constituição, a
qual serve de pano de fundo da pré-compreensão do direito e que dá sentido à norma.
Portanto, nessa linha, a decisão nunca é uma escolha, não há margem para a
discricionariedade ou decisionismo.
Portanto, tem-se que estar aberto e buscar adequar-se a este novo paradigma
processual. O devido processo legal deve ser examinado com a devida vinculação ao
princípio democrático, vez que, numa democracia participativa, o processo será justo quando
nele estiver presente o componente da participação (modelo cooperativo de processo), ou
seja, ele deve representar um espaço de exercício democrático do poder ou da autonomia da
vontade.
Além disso, o juiz passa a ser visto como um sujeito processual que deverá ser
também um agente-colaborador do processo, participando do (e fomentando o) debate,
promovendo as condições para que haja um processo dialógico. Exige-se, assim, um juiz
ativo e que promova uma divisão de trabalho através da efetiva participação partes, para que,
ao final, obtenha-se uma decisão justa e construída a partir de um processo cooperativo.
O Novo Código de Processo Civil, ao trazer o modelo cooperativo de processo
como norte, visou justamente a superação da ideia de que só haveria processo justo se o juiz
dirigisse com “mão de ferro”; do dogma de que a direção do processo deve ser exclusiva do
juiz. E, nesse cenário, o formalismo contemporâneo, de índole cooperativa, é compatível
com a flexibilização negocial das formas porque revela o equilíbrio entre público e privado
que norteia o devido processo legal na atualidade.

Porém, para que os negócios jurídicos processuais reproduzam o Processualismo
Constitucional Democrático é necessário que a autonomia privada e a atuação judicial sejam
limitadas pelos direitos fundamentais. Isto porque, num Estado Democrático de Direito, a
legalidade é constituída a partir dos princípios, que são o marco da história institucional do
direito; uma legalidade que se forma no horizonte daquilo que foi, prospectivamente,
estabelecido pelo texto constitucional.
Portanto, mostra-se evidente o alcance da terceira hipótese apresentada ao
problema, a qual acredita que se o juiz controlar a validade da convenção sem ser
discricionário, respeitando o devido processo legal – entendido com procedimento em
contraditório –, ouvindo previamente as partes e fundamentando suas decisões, os negócios
jurídicos processuais irão sim reportar os preceitos do Processo Constitucional Democrático.
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