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RESUMO

O resumo pretende problematizar a implementação dos denominados negócios jurídicos processuais, que foram inseridos pelo Novo Código de 
Processo Civil, sem correspondência com o anterior. A pesquisa visa verificar se (e como) os negócios jurídicos processuais estão sendo 
implementados nas práticas judiciárias, ou, caso não estejam sendo utilizados, tentar compreender os motivos, as eventuais resistências e os 
obstáculos para sua concretização. Os negócios jurídicos processuais estão previstos de forma difusa no Novo CPC, e decorrem das diretrizes 
modernas do processo civil. Alguns exemplos: (1) a possibilidade de as partes elegerem o foro de competência da ação (art. 63), (2) o calendário 
processual (art. 191, §§ 1º e 2º), que permite que as próprias partes definam prazos e metas processuais, (3) a organização e o saneamento 
consensual do processo, que autoriza às partes decidirem como será feita a instrução probatória, o número de testemunhas, a eleição do perito 
judicial (art. 357, § 2º), (4) o art. 190, que permite 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, entre 
outros. Infere-se da proposta uma intenção de deslocar para as partes os poderes diretivos do processo, concedendo-lhes autonomia no trâmite 
processual. Esta oportunidade, não só exige, como também pressupõe, por outro lado, um dever de boa-fé e de cooperação processual que, até 
então, não encontra correspondência na cultura jurídica brasileira, que sempre se desenvolveu através de uma lógica processual calcada no dever 
de discordância entre as partes, conhecido como lógica do contraditório, de conteúdo bélico e contencioso. Sendo assim, o estranhamento que 
embasa a pesquisa advém, justamente, de uma visão crítica de que essa nova idealização (ou mesmo esperança) de cooperação e de consenso se 
confronta com uma cultura jurídica estabelecida em um sistema que tem grande dificuldade de acolher uma administração de conflitos mais 
participativa, uma vez que fulcrada na autoridade do Juiz e da decisão judicial. O estranhamento formulado parte, então, da hipótese de que, 
apesar do discurso idealizado do Novo CPC, de fato, essa ferramenta confronta e colide com uma cultura jurídica processual já estabelecida e que 
se caracteriza pela centralidade do processo na pessoa do Juiz, pela lógica do contraditório e pela tutela estatal das partes, premissas que não 
apenas contradizem, como tornam difícil a concretização de negócios jurídicos processuais formulados entre as partes, sem a intervenção e sem 
com controle do Juiz. Esse aparente desencontro, entre o ideal do legislador e as possibilidades de sua implementação, vem sendo testado 
através de pesquisa empírica, de abordagem qualitativa, realizada por entrevistas com magistrados, advogados e serventuários, a fim de verificar 
o uso, ou não, dos negócios jurídicos processuais na prática dos Tribunais. A pesquisa é, ainda, incipiente, mas já revela certa resistência à adoção 
do novo instituto na prática. As falas dos juízes entrevistados revelam descrença, como, por exemplo: “Isso não vai emplacar”; “advogado gosta 
de briga, gosta de litigar”; ou “até acredito que pode dar certo, mas, antes, temos que mudar o nosso processo, temos que aceitar o acordo. É 
uma questão de cultura.”. Por enquanto, a fase inicial da pesquisa indica a resistência, mas o intuito é, além de radiografar a realidade forense, 
também tentar entender os motivos e as justificativas que permitam captar os sentidos e representações que os profissionais do Direito 
concedem a esse novo instituto e ao processo civil brasileiro e os porquês dessa sugestiva resistência à sua implementação.
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