
 

 

Celebração do Contrato: Momento Ideal para Fixar Regras de 
Condução de Eventual Ação Judicial em Torno da Avença 

Quase um ano após o início da vigência do Novo Código de Processo Civil - NCPC, 

o chamado ‘Negócio Jurídico Processual’ ainda é pouco utilizado e considerado nas 

negociações contratuais. 

Tal novidade consiste, basicamente, na possibilidade dada pelo NCPC às partes 

contratantes para que convencionem, de modo bilateral e contratual, as regras 

que irão nortear eventual litígio judicial que nasça, entre si, daquele instrumento.  

Agora, muito mais do que a simples eleição do foro, para propositura de eventual e futura demanda, 

ou escolha de Câmara Arbitral para processamento e julgamento de litígios, admite-se que, mesmo 

antes da existência de qualquer conflito, as partes convencionem, por exemplo, a alteração da 

cronologia processual1, a fixação do ônus da prova, bem como faculdades e deveres dos litigantes2. 

Isso significa que, hoje, é possível previamente estabelecer qual das partes terá o ônus da produção 

da prova em relação a determinado fato (a perfeita execução do objeto do contrato, por exemplo), 

para o que poderão levar em consideração a capacidade financeira e/ou técnica de cada uma delas 

para fazê-lo. Além disso, de acordo com o entendimento de juristas, é possível que se pré-estabeleça 

o número de testemunhas que podem vir a ser ouvidas, os efeitos que os recursos podem ser 

recebidos (devolutivo e/ou suspensivo) ou, por exemplo, a dispensa do depósito de cauções. 

Ainda que, até o momento, não tenha sido possível aferir a extensão e aplicabilidade de acordo com 

o entendimento dos Tribunais, há de se destacar a necessidade de utilização desse novo instituto 

em consonância com toda a ordem jurídica em vigor, considerando, inclusive, que, para contratos 

de adesão, especialmente protegidos pela legislação consumerista, cláusulas que prevejam 

mitigação de direitos podem ser consideradas abusivas e, portanto, nulas. 

Ao prever situações de vulnerabilidade, inclusive, o legislador estabeleceu o dever do juiz de 

controlar a validade de convenções estabelecidas em contratos3, as quais, portanto, hão de refletir 

os princípios da simplicidade e colaboração, ao revés de representarem violações aos direitos e 

garantias constitucionais. 

Agora, ainda que as partes, ao revés de pactuarem uma cláusula compromissória, optem por 

submeter seu futuro e eventual litígio ao Poder Judiciário, lhes é viável, desde já, nomear o perito, 

pré-definir prazos para defesa e fixar outras regras que melhor se adequem à realidade dos 

contratantes e às especificidades do negócio. 

Consideramos oportuno, portanto, que os contratantes, porque maiores conhecedores das 

especificidades dos negócios comerciais que participam, aproveitem a facilidade de diálogo e desejo 

colaborativo típicos do início da relação para que definam, no ‘Negócio Jurídico Processual’, as 

regras que pautarão eventual litígio daí decorrente. 

Tal cenário tende a permitir, inclusive, que as partes, desde a fase pré-contratual, melhor se 

municiem com a documentação que eventualmente precisarão apresentar perante o Poder 

Judiciário, considerando a convencionada redistribuição do ônus da prova, bem como as demais 

disposições acordadas em relação ao processo judicial.   

*                    *                    * 
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1 Art. 191, NCPC. 
2 Art. 190, NCPC. 
3 Art. 190. Parágrafo único, NCPC. 
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