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RESUMO 

O princípio da cooperação, expressamente previsto no CPC/15, aduz que as partes 

devem agir conjunta e colaborativamente de forma a atingir o objeto comum: a solução 

justa através de um processo mais eficiente. Nesse sentido, referido Código trouxe 

consigo uma cláusula geral negocial (art. 190), positivando os negócios jurídicos 

processuais (meio pelo qual as partes podem estipular mudanças no procedimento de 

acordo com sua conveniência e interesses). Apesar disso, fato é que existem algumas 

limitações a estes negócios, como por exemplo as situações de manifesta 

vulnerabilidade, nas quais o juiz pode recusar a aplicação dos negócios. A 

complexidade do tema, por conseguinte, deriva da compatibilização dos negócios 

jurídicos processuais em processos que envolvam a figura do consumidor, o qual é 

presumidamente vulnerável. Assim, nos propomos a fornecer uma alternativa que 

possibilite a realização dos negócios nestes casos, resguardando-se a análise do caso 

concreto como fator definitivo a se apurar eventual prejuízo. Portanto, após a 

introdução do tema e delimitação do objeto de estudo, serão conceituados os 

negócios jurídicos processuais, seu histórico, sua classificação e seus requisitos de 

validade (capítulo 1). Após, serão estudados os aspectos relacionados ao direito do 

consumidor, perpassando por sua conceituação, seus direitos e o que se entende por 

vulnerabilidade e hipossuficiência (capítulo 2). Em seguida, será analisada 

efetivamente a possibilidade de realização dos negócios jurídicos processuais em 

processos envolvendo relações de consumo. Neste tópico, trataremos mais a fundo 

dos requisitos de validade e do princípio do autorregramento da vontade, bem como 

sobre a vulnerabilidade jurídica, espécie de vulnerabilidade que poderia obstar a 

realização dos negócios jurídicos processuais. Ademais, serão delineadas três 

hipóteses que limitam, sob qualquer ângulo, a formação dos negócios (capítulo 3). Ao 

final, serão feitas algumas observações acerca da discussão e transmitidas ao leitor 

as conclusões alcançadas pelo autor. 

 

Palavras-chave: Cooperação. Negócio jurídico processual. Relações de consumo. 

Vulnerabilidade jurídica. Autorregramento da vontade. 

  



 

ABSTRACT 

The principle of cooperation, expressly provided in CPC/15, states that parties must 

act jointly and collaboratively in order to achieve the common goal: a fair solution 

through a more efficient proceeding. In this sense, said Code brought with it a general 

negotiating clause (article 190), consolidating the procedural agreements (means by 

which the parties can stipulate changes in the proceeding according to their 

convenience and interests). Nevertheless, the fact is that there are some restrictions 

to these agreements, as for example, the situation of manifest vulnerability, in which 

the judge may control de validity of the agreement. The complexity of the subject, 

therefore, derives from the compatibility of procedural agreements in cases involving 

the consumer, which is presumably vulnerable. Thus, we propose an alternative that 

enables the conclusion of procedural agreements in these cases, preserving the 

analysis of the concrete case as a definitive factor to ascertain any loss to any party. 

Therefore, after introducing the topic and delimiting the object of study, it will be 

provided a definition about the procedural agreements as well as about their history, 

classification and validity requirements (chapter 1). Next, the aspects related to 

consumer law will be studied, going through their conceptualization, their rights and 

what is meant by vulnerability and hyposufficiency (chapter 2). Then, the possibility of 

carrying out procedural agreements in lawsuits involving consumer relations will be 

effectively analyzed. In this topic, we will deal with the validity requirements and the 

self-will principle, as well as legal vulnerability, kind of vulnerability that could interfere 

in the procedural agreements. In addition, three hypotheses of restrictions will be 

delineated that shall limit, from any angle, the formation of the procedural agreements. 

(chapter 3). In the end, some comments will be made about the discussion and the 

conclusions reached by the author will be transmitted to the reader. 

 

Keywords: Cooperation. Procedural agreements. Consumer relations. Legal 

vulnerability. Self-will principle. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Em um mundo pautado pela individualização exacerbada e pela busca dos 

interesses particulares em detrimento do interesse coletivo, faz-se necessário que 

princípios que fomentem a colaboração, cooperação e solidariedade, sejam cada vez 

mais incentivados e passem a ser buscados conjuntamente. 

 E isso também, invariavelmente, se aplica no âmbito do processo civil em que 

as partes, buscando o resultado que lhes seja mais favorável, acabam por olvidar que, 

se atuarem de forma conjunta e colaborativa, podem obter uma decisão igualmente 

justa através de um procedimento mais eficiente, mais conveniente e menos custoso. 

 Nesse sentido, o CPC/15 positivou expressamente o princípio da cooperação, 

de modo que as partes (e inclusive o juiz) podem atuar cooperativamente a fim de 

buscar a efetivação da conveniência e autonomia das partes, através da influência no 

procedimento. 

 Esse é o ponto principal de estudo deste trabalho. Isto é, a possibilidade de as 

partes formularem negócios jurídicos no âmbito de um processo litigioso e, assim, por 

meio da colaboração e esforço comum, buscarem uma solução justa e adequada 

através de um procedimento mais conveniente e autorregrado. 

 É nesse contexto que o art. 190 do CPC/15 dispõe que as partes podem 

estipular mudanças no procedimento, fazendo uso dos denominados negócios 

jurídicos processuais. 

 Verdade seja dita, o CPC/73 já trazia consigo algumas figuras negociais 

processuais, contudo, o CPC/15 inovou ao trazer em referido artigo uma cláusula 

geral, possibilitando a realização de negócios atípicos e, anteriormente, não 

positivados. 

 Assim, o presente trabalho propõe-se, inicialmente, a perpassar essa figura do 

negócio jurídico processual, examinando aspectos inerentes a estes negócios, sem 

antes, delimitar seu conceito, histórico, possibilidades e requisitos de validade. 

 Contudo, nossa análise não ficará restrita aos negócios jurídicos processuais 

de modo genérico como cláusula geral. Por isso, exploraremos a possibilidade de sua 
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realização em processos envolvendo relações de consumo, nos quais a figura do 

consumidor vulnerável poderia se tornar um impeditivo à formação dos negócios. 

 Isso porque, o parágrafo primeiro do art. 190 expressamente prevê a 

possibilidade de recusa da realização do negócio quando presente a vulnerabilidade, 

a qual presumidamente possui o consumidor. 

 Para tanto, também será feita uma análise geral sobre a figura do consumidor, 

para que seja delimitado o que se entende por “relação de consumo”. Assim, será 

definido o conceito de consumidor, os direitos básicos dos consumidores, bem como 

sua vulnerabilidade e hipossuficiência. 

 Após, averiguaremos, de modo aprofundado e específico, a possibilidade de 

realização dos negócios jurídicos processuais em processos envolvendo relações de 

consumo, subdividindo as espécies de vulnerabilidade de acordo com a classificação 

doutrinária majoritariamente aceita. Nesse cenário, será possível delinear quais 

espécies de vulnerabilidade podem influenciar na realização do negócio jurídico 

processual. 

 Além disso, observaremos a presença dos requisitos de validade e do 

autorregramento da vontade e, por fim, quais os limites que devem ser respeitados na 

realização desses negócios, para que não haja prejudicialidade a nenhuma das partes 

ou ofensa a lei ou princípios e garantias constitucionais. 

 Seja como for, vale dizer que o escopo do presente trabalho e as conclusões 

que serão aqui alcançadas se limitam à análise teórica e técnico-jurídica sobre o tema. 

Para que possam ser replicadas ao caso concreto, essas conclusões dependem de 

avaliação caso a caso posto que, somente diante das peculiaridades de um caso 

concreto é que poderão ser aplicadas as soluções e entendimentos obtidos com o 

presente estudo. 

 

 



10 

 

1. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL 

 

1.1. Conceito 

 

 Antes de conceituarmos os negócios jurídicos processuais, vale a pena expor, 

de forma breve, que os negócios jurídicos em si são atos que possuem, como objetivo, 

a aquisição, modificação ou extinção de direitos, sendo, portanto, uma certa forma de 

autorregramento da conduta das partes, sempre de acordo com sua conveniência e 

com a finalidade essencial de satisfazer seus interesses. 

 Sobre os negócios jurídicos em si, Kelsen oportunamente os analisou e 

concluiu que se trata de um fato produtor de Direito, que confere às partes negociantes 

o poder de “regular as suas relações mútuas”: 

Na medida em que a ordem jurídica institui o negócio jurídico como 
fato produtor de Direito, confere aos indivíduos que lhe são 
subordinados o poder de regular as suas relações mútuas, dentro dos 
quadros das normas gerais criadas por via legislativa ou 
consuetudinária, através das normas criadas pela via jurídico-
negocial. 1 

 Especificamente, os negócios jurídicos processuais, expressamente previstos 

no artigo 190 do CPC/15, podem ser definidos como negócios jurídicos, cujo objeto 

consiste em direitos que admitam autocomposição e que possuem a finalidade 

precípua de produzir efeitos no âmbito processual. Para tanto, podem ser celebrados 

em juízo ou extrajudicialmente, bem como antes de iniciado o processo, durante seu 

curso ou após seu encerramento.2  

 O artigo 190 do CPC/15 dispõe que: 

“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.” 

                                                           

1 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 8. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2009, p. 284-285. 
2 NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 16. 
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 760-768 
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 Antonio do Passo Cabral, que estudou profundamente o tema em seu livro, 

conceitua os negócios jurídicos processuais – os quais denomina de “convenções 

processuais” - como: 

Convenção (ou acordo) processual é o negócio jurídico plurilateral 
pelo qual as partes, antes ou durante o processo e sem necessidade 
da intermediação de nenhum outro sujeito, determinam a criação, 
modificação e extinção de situações jurídicas processuais, ou alteram 
o procedimento.3 

 Pode-se dizer que os negócios jurídicos processuais são, de certo modo, 

incentivados pelo CPC/15. Isso porque, por se tratar de um negócio que cria 

vantagens processuais de acordo com a conveniência das partes, tem sua origem 

decorrente do princípio da cooperação, definido no art. 6º do CPC/15.4 Tal princípio, 

diga-se, deve nortear a conduta das partes para que, através da colaboração e esforço 

comum, seja atingido o objetivo fundamental do processo: a solução do litígio através 

de decisão justa, fundamentada e adequada.5 

 Sobre este ponto, a doutrina entende que: 

O vigente Código de Processo Civil é declaradamente um estatuto 
colaboracionista, portador de disposições destinadas a conferir 
relevância a certas condutas concentradas entre as partes para a 
consecução do objetivo da aplicação da lei e realização da justiça 
através do processo.6  

 Segundo Nelson Nery, a finalidade do negócio processual jurídico é “promover 

a solução mais rápida e satisfatória dos litígios, é de abrir espaço à participação das 

partes na construção do procedimento, tornando-o mais democrático”.7 Isto é, fazendo 

valer o princípio da cooperação. 

 

 

 

                                                           

3 CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. 2. ed. rev., atual. e ampl. Salvador: JusPodvm, 
2018, p. 74. 
4 “Art. 6º: Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 
razoável, decisão de mérito justa e efetiva.” 
5 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – vol. I. 56. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2015, p. 400. 
6  DINAMARCO, Cândido Rangel. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. I. São Paulo: Saraiva 
Educação, 2018, p. 102. 
7 NERY, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 16. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 760-768. 
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1.2. Histórico brasileiro 

 

 Apenas a fim de trazer uma breve notícia histórica sobre os negócios jurídicos 

processuais e situá-los sob o ponto de vista do ordenamento jurídico nacional, 

sucintamente apontaremos alguns marcos históricos que contribuíram para o 

desenvolvimento desse instituto processual. 

 Nesse sentido, o objetivo não será realizar uma análise do tema em fontes 

históricas internacionais, como direito romano, germânico, entre outros, mas sim a 

limitação de análise aos negócios jurídicos em território nacional. 

 Nesse contexto, retrocederemos à época do Império. Isso porque, naquela 

época, já se admitia na legislação processual a realização do que atualmente pode-

se chamar de negócio jurídico processual, uma vez que as partes podiam escolher a 

alteração dos ritos do processo, de sumário para ordinário.8 

 Após isso, podemos verificar a presença de alguns negócios jurídicos 

processuais no Regulamento n. 737 de 1850. Este regulamento, que disciplinava o 

processo comercial, passou a ser aplicado ao processo civil após o advento da 

República em 1889.9  

 Nesse regulamento, havia previsão de estipulação de foro, conciliação prévia e 

escolha do procedimento sumário. Em outras palavras: estipulações que podiam ser 

feitas e convencionadas pelas partes, assemelhando-se aos negócios processuais 

dos dias de hoje.10 

 Após, sobreveio o Código de Processo Civil de 1939, primeiro código que 

unificou as disposições sobre processo civil e, de mesmo modo, trazia em seu bojo a 

figura de algumas possíveis convenções a serem realizadas pelas partes que 

                                                           

8 NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa. Negócios jurídicos processuais: análise dos provimentos 
judiciais como atos negociais. 2011. Tese (doutorado em Direito) -Universidade Federal da Bahia, 
Salvador, 2011, p. 125-126. 
9 PICARDI, Nicola. NUNES, Dierle. O Código de Processo Civil Brasileiro: origem, formação e projeto 
reforma. Revista de informação legislativa: v. 48, n. 190 p. 93-120, abr./jun. 2011. 
10 NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa. Negócios jurídicos processuais: análise dos provimentos 
judiciais como atos negociais. 2011. Tese (doutorado em Direito) -Universidade Federal da Bahia, 
Salvador, 2011. p. 125. 
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poderiam influir no processo, como por exemplo: a transação, a desistência e a 

suspensão da instância.11 

 Em seguida, com o CPC/73, os negócios jurídicos processuais ganharam um 

pouco mais de destaque, posto que, além dos negócios já previstos nas legislações 

anteriormente mencionadas, alguns outros negócios passaram a ser admitidos, 

inclusive com a inclusão de um regime geral dos atos processuais disposto no art. 158 

de referido Código.12 

 

1.3. Impacto do CPC/15 nos negócios jurídicos processuais 

 

 Conforme acima relatado, muito antes da entrada em vigor do CPC/15, os 

negócios jurídicos processuais já podiam ser sutilmente observados no ordenamento 

jurídico. Contudo, foi com o CPC/15 que se instaurou verdadeiro entusiasmo com os 

negócios jurídicos processuais. 

 Consoante já exposto anteriormente, o CPC/15 fortaleceu os mecanismos de 

autocomposição, de forma a incentivar as soluções pacíficas do processo, através da 

cooperação efetiva das partes para consecução do objetivo comum: pôr termo à lide.  

 Assim, o CPC/15 positivou diversas disposições sobre cooperação (art. 6º do 

CPC/15), negociação (art. 3º, §§ 2º e 3º do CPC/15), bem como estimulou a 

conciliação e a mediação (arts. 165 a 175 e 139, V do CPC/15).13 

 Nesse sentido, houve um estímulo direto também aos negócios jurídicos 

processuais. Tanto é assim, que introduziu, conforme já falado, o art. 190, que pode 

ser tratado como uma cláusula geral desses negócios. 

 Ademais, o CPC/15 além de manter os negócios processuais já previstos nos 

Códigos anteriores, tipificou e instituiu novos negócios jurídicos processuais, como, 

                                                           

11 Nesse sentido, veja-se alguns desses exemplos diretamente extraídos do CPC/1939:  
“Art. 206. A cessação da instância verificar-se-á por transação, ou desistência, homologada pelo juiz. 
“Art. 197. Suspender-se-á a instância: 
II – por convenção das partes;” 
12 “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.” 
13 CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. 2. ed. rev., atual. e ampl. Salvador: 
JusPodvm, 2018, p.147. 
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por exemplo, o calendário processual (art. 191 do CPC/15), - dentre outros que serão 

melhor explorados ao longo do presente trabalho – bem como, permitiu a realização 

de negócios processuais atípicos. 

 Toda essa conjuntura gerou grande discussão e acabou por colocar os 

negócios jurídicos processuais em patamar de grande protagonismo nos cenários 

nacional e internacional, sendo motivo de debate, estudo e discussão entre 

processualistas que ainda não chegaram a um consenso sobre a amplitude de sua 

realização e a extensão de seus efeitos no âmbito processual. 

 

1.4. Requisitos de validade 

 

 Além dos requisitos e pressupostos processuais já existentes, os negócios 

jurídicos processuais demandam outros requisitos para sua formação e, subsequente, 

validade. 

 Isso porque, como se trata de um negócio jurídico como outro qualquer, deve, 

inicialmente, passar pelo plano da validade. Tratando-se de negócio jurídico, os 

requisitos de validade são aqueles expressamente previstos no art. 104 do Código 

Civil14. São eles: (a) a capacidade do agente; (b) observância a forma prevista ou não 

proibida pela lei; (c) a licitude e possibilidade do objeto. Uma vez desrespeitados 

quaisquer desses requisitos, o negócio jurídico é automaticamente nulo.15  

 Esses requisitos, combinados com os demais requisitos processuais, são 

essenciais para se conferir a validade esperada aos negócios jurídicos. Por isso, no 

tópico em que analisaremos a fundo os negócios jurídicos e a possibilidade de sua 

realização em processos envolvendo relações de consumo, cada um desses 

requisitos será individualmente analisado. 

 

                                                           

14 “Art. 104. A validade do negócio jurídico requer: 
I - agente capaz; 
II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável; 
III - forma prescrita ou não defesa em lei.” 
15 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: parte geral e processo de conhecimento. 17. 
ed. Salvador: JusPodivm, 2015, p. 384. 
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1.5. Classificação  

 

 A celebração, verificação e ocorrência dos negócios jurídicos pode se dar de 

diversas formas no processo. Por esse motivo, os negócios jurídicos processuais 

possuem diferentes classificações, de acordo com o modo de sua consumação no 

caso concreto. Nesse sentido, podemos dividir os negócios jurídicos processuais em: 

unilaterais, bilaterais ou plurilaterais.16 

 Os negócios jurídicos processuais unilaterais são aqueles que ocorrem e se 

concretizam com a manifestação de apenas uma das partes do processo. Isto é, tem-

se apenas uma manifestação de vontade negocial. Podemos citar, como exemplo 

deste negócio, a desistência da demanda. 

 Os bilaterais, como o próprio nome sugere, são aqueles verificados através das 

manifestações de vontade negociais de duas partes do processo. Vale dizer, que este 

é o tipo mais comum de ocorrência dos negócios processuais no caso concreto. Cita-

se, como exemplo, a escolha consensual do perito ou do bem a ser penhorado. 

 Ainda, temos os plurilaterais, em que há diversas vontades sendo manifestadas 

para a formação do negócio. Ou seja, há multiplicidade de vontades que buscam a 

consecução do mesmo fim. Sobre esta classificação, pode-se mencionar o acordo de 

limitação de tempo de sustentação oral, porquanto, além das partes, envolve também 

a participação e concordância de um terceiro, qual seja, o juiz. 

 

1.5.1. Negócios típicos e atípicos  

 

 Como vimos, o CPC/73 – e inclusive os anteriores – já previam alguns negócios 

jurídicos processuais em sua redação. A esses, denominamos de negócios jurídicos 

processuais típicos, posto que expressamente previstos na legislação. 

                                                           

16 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2015, p. 591-595 
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 Apenas a título de ilustração, destacamos que Fredie Didier, no Curso de 

Direito Processual Civil, elaborou uma lista exemplificativa dos negócios processuais 

típicos: 

Há diversos exemplos de negócios processuais: a eleição negocial de 
foro (art. 63, CPC), o negócio tácito de que a causa tramite em juízo 
relativamente incompetente (art. 65, CPC), o calendário processual 
(art. 191, §§1º e 2º, CPC), a renúncia ao prazo (art. 225, CPC), o 
acordo para suspensão do processo (art. 313, II, CPC), organização 
consensual do processo (art. 357, §2º, CPC), o adiamento negociado 
da audiência (art. 362, I, CPC), a convenção sobre ônus da prova (art. 
373, §§3º e 4º, CPC), a escolha consensual do perito (art. 471, CPC), 
o acordo de escolha do arbitramento como técnica de liquidação (art. 
509, I, CPC), a desistência do recurso (art. 999, CPC) etc. Todos são 
negócios processuais típicos.17 

 Nada obstante, o CPC/15, em seu art. 190, trouxe a cláusula geral de negócios, 

facultando às partes a realização de negócios jurídicos não positivados, os chamados 

atípicos, que são lastreados na cláusula geral indicada em referido artigo.18 

 Geralmente, os negócios atípicos são aqueles que têm por objeto situações 

processuais distintas, como ônus, faculdade, deveres e poderes. 

 De mesmo modo, Didier elaborou lista exemplificativa dos negócios 

processuais atípicos, a qual tomamos a liberdade de destacar abaixo: 

                                                           

17 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: parte geral e processo de conhecimento. 17. 
ed. Salvador: JusPodivm, 2015, p. 377. 
18  O Fórum Permanente de Processualistas Civis teve a oportunidade de analisar os negócios jurídicos 
processuais típicos e atípicos, destacando, nos enunciados nºs 19, 20 e 21 os negócios admissíveis e 
os inadmissíveis: 
“Enunciado nº19 do FPPC: (art. 190) “São admissíveis os seguintes negócios processuais, dentre 
outros: pacto de impenhorabilidade, acordo de ampliação de prazos das partes de qualquer natureza, 
acordo de rateio de despesas processuais, dispensa consensual de assistente técnico, acordo para 
retirar o efeito suspensivo de recurso14, acordo para não promover execução provisória; pacto de 
mediação ou conciliação extrajudicial prévia obrigatória, inclusive com a correlata previsão de exclusão 
da audiência de conciliação ou de mediação prevista no art. 334; pacto de exclusão contratual da 
audiência de conciliação ou de mediação prevista no art. 334; pacto de disponibilização prévia de 
documentação (pacto de disclosure), inclusive com estipulação de sanção negocial, sem prejuízo de 
medidas coercitivas, mandamentais, sub-rogatórias ou indutivas; previsão de meios alternativos de 
comunicação das partes entre si; acordo de produção antecipada de prova; a escolha consensual de 
depositário-administrador no caso do art. 866; convenção que permita a presença da parte contrária no 
decorrer da colheita de depoimento pessoal.” 
Enunciado nº 20 do FPPC: (art. 190) Não são admissíveis os seguintes negócios bilaterais, dentre 
outros: acordo para modificação da competência absoluta, acordo para supressão da primeira 
instância, acordo para afastar motivos de impedimento do juiz, acordo para criação de novas espécies 
recursais, acordo para ampliação das hipóteses de cabimento de recursos. 
Enunciado nº 21 do FPPC: (art. 190) São admissíveis os seguintes negócios, dentre outros: acordo 
para realização de sustentação oral, acordo para ampliação do tempo de sustentação oral, julgamento 
antecipado do mérito convencional, convenção sobre prova, redução de prazos processuais.” 
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“Segue lista com alguns exemplos de negócios jurídicos processuais 
atípicos permitidos pelo art. 190: acordo de impenhorabilidade, acordo 
de instância única, acordo de ampliação ou redução de prazos, acordo 
para superação de preclusão, acordo de substituição de bem 
penhorado, acordo de rateio de despesas processuais, dispensa 
consensual de assistente técnico, acordo para retirar o efeito 
suspensivo da apelação, acordo para não promover execução 
provisória, acordo para dispensa de caução em execução provisória, 
acordo para limitar número de testemunhas, acordo para autorizar a 
intervenção de terceiro fora das hipóteses legais, acordo para decisão 
por equidade baseada em direito estrangeiro ou consuetudinário, 
acordo para tornar uma prova lícita.”19  

 

1.6. Eficácia do negócio jurídico processual 

 

 Com base no art. 190 do CPC, e seu parágrafo único, subentende-se que a 

regra é a prescindibilidade de homologação judicial dos negócios para que estes 

tenham plena eficácia, salvo se houver norma em sentido contrário.20 Apesar de 

alguns negócios estarem sujeitos à homologação do juiz como, por exemplo, a 

desistência do processo, via de regra, os negócios jurídicos - fundamentalmente os 

que tenham por objeto meras situações processuais -, dispensam homologação 

judicial.21 

[...] Para cá, importa destacar que os atos das partes que veicularem 
declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem 
imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos 

                                                           

19 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: parte geral e processo de conhecimento. 17. 
ed. Salvador: JusPodivm, 2015, p. 381-382. 
20 Nesse sentido, Antonio do Passo Cabral explica que: “Parece-nos que a homologação ou deferimento 
são desnecessários, e não podem ser considerados pressupostos para a eficácia dos negócios 
processuais por três razões principais. Primeiro, porque as convenções processuais decorrem 
diretamente da autonomia das partes no processo, normativamente justificada no permissivo geral de 
autorregramento da vontade, exercido nos limites extraídos da combinação dos princípios dispositivo e 
do debate. [...] 
A segunda razão é que pode haver acordos pré-processuais, celebrados antes do processo e 
comumente antes do próprio conflito. Submeter toda e qualquer convenção processual (inclusive as 
prévias) a controle judiciário seria certamente inconcebível. [...] 
Por fim, compreender a homologação prévia como necessária significa negar a autonomia na qual a 
negociação se baseia, justificando uma estruturação teleocrática das relações entre Estado e indivíduo. 
Além de ser uma perspectiva limitadora das potencialidades da pessoa humana, esta concepção 
reforça as relações de dependência dos cidadãos em relação ao Estado, justamente o que o 
autorregramento da vontade quer evitar.” (CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. 2. 
ed. rev., atual. e ampl. Salvador: JusPodvm, 2018.) 
21 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: parte geral e processo de conhecimento. 17. 
ed. Salvador: JusPodivm, 2015, p. 379. 
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processuais (art. 200, caput), isto é, independem da concordância ou 
da homologação prévia pelo magistrado.22 

 Ressalte-se que, apesar de não haver homologação da convenção, cabe ao 

juiz a apreciação dos requisitos formais de validade, evitando que o acordo extrapole 

o interesse público ou tenha se formado, de alguma forma, sem haver a plena 

autonomia das partes.  

 Isto é, “o juiz não tem o poder de apreciar a conveniência da celebração do 

acordo, limitando-se a um exame da validade. Não se pode esquecer que a regra do 

art. 190, parágrafo único, do CPC/15, prevê que o juiz “controlará a validade das 

convenções”.23 

 

                                                           

22 BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 
221 
23 CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. 2. ed. rev., atual. e ampl. Salvador: 
JusPodvm, 2018, p. 258. 
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2. RELAÇÕES DE CONSUMO 

 

 Como vimos no tópico anterior, negócios jurídicos processuais podem ser 

realizados sobre direitos que admitam autocomposição, sendo certo que, quando 

realizados de maneira adequada, só tendem a beneficiar as partes, que ajustarão o 

procedimento conforme as especificidades do caso concreto. 

 Antes de adentrarmos notadamente na análise da possibilidade de realização 

destes negócios em processos envolvendo relações de consumo, é necessário que 

algumas considerações e ponderações sejam efetuadas sobre os consumidores em 

si. 

 Isso porque, tratando-se de relação de consumo, deve-se levar em 

consideração a predominância protecionista do Código de Defesa do Consumidor e o 

reconhecimento da situação de vulnerabilidade do consumidor perante o fornecedor. 

 

2.1. Definição de Consumidor 

 

 Segundo o artigo 2º do CDC, consumidor é “toda pessoa física ou jurídica que 

adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. 

 Em que pese esta definição pareça simples e fundamentalmente de cunho 

econômico, fato é que o CDC, ao longo de seu texto, amplia referida conceituação 

com vistas à proteger não somente àquele que adquire e/ou o utiliza o produto ou 

serviço, mas também, de maneira equiparada ao conceito de consumidor: a 

coletividade de pessoas intervindo nas relações de consumo (art. 2º, parágrafo único 

do CDC); todas as vítimas do evento (art. 17 do CDC); ou todas as pessoas expostas 

às práticas abusivas, de publicidade enganosa, dentre outras (art. 29 do CDC). 

 Sobre este ponto, a doutrina leciona que: 

O consumidor é uma definição também ampla em seu alcance 
material. No CDC, o consumidor não é uma definição meramente 
contratual, (o adquirente), mas visa também proteger as vítimas dos 
atos ilícitos pré-contratuais, como a publicidade enganosa, e das 
práticas comerciais abusivas, sejam ou não compradoras, sejam ou 
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não destinatárias finais. Visa também defender toda uma coletividade 
vítima de uma publicidade ilícita, como a publicidade abusiva ou 
violadora de igualdade de raças, de credo e de idades no mercado de 
consumo, assim como todas as vítimas do fato do produto e do 
serviço, isto é, dos acidentes de consumo, tenham ou não usado os 
produtos e serviços como destinatários finais. É uma definição para 
relações de consumo contratuais e extracontratuais, individuais ou 
coletivas.24 

 Vale dizer que há, na doutrina e jurisprudência, divergência quanto à teoria 

interpretativa mais acertada para definição jurídica de consumidor – teorias finalista, 

finalista aprofundada e maximalista.  

 Essas correntes interpretativas, diga-se, são decorrentes da definição pouco 

precisa de “destinatário final” trazida pelo CDC. Nesse sentido, de modo breve e 

objetivo, diferenciaremos as três correntes. 

 

2.1.1. Teoria Finalista 

 

 Na teoria finalista, deve-se levar em consideração a literalidade do art. 2º do 

CDC, tendo como destinatário final, aquele que, sem qualquer finalidade lucrativa, 

“adquire ou utiliza o produto ou serviço de modo a exaurir sua função econômica, da 

mesma forma como, ao fazê-lo, determina com que seja retirado do mercado de 

consumo.”25  

 

2.1.2. Teoria Maximalista 

 

 A corrente maximalista, por sua vez, entende que o conceito de destinatário 

final deve ser interpretado de forma extensiva, de modo a considerar que todos 

aqueles que adquirem ou utilizam produtos, mesmo que não sejam destinatários 

econômicos: 

[...] basta para qualificar-se como consumidor, segundo os 
maximalistas, que se adquira ou utilize produto ou serviço, não sendo 

                                                           

24 BENJAMIN, Antonio Herman V.; MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de 
Direito do Consumidor. 8.ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p.110. 
25 MIRAGEM, Bruno. Curso de Direito do Consumidor. 7. ed, rev., atual, e ampl. São Paulo: Thomson 
Reuters Brasil, 2018, p. 176. 
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preciso que a partir do ato de consumo sejam retirados do mercado, 
ou que não sejam reempregados na atividade econômica.26 

 

2.1.3. Teoria Finalista Aprofundada (ou mitigada) 

 

 Por fim, a teoria finalista aprofundada, que se desenvolveu através da 

jurisprudência, necessita da análise de dois critérios: extensão do conceito de 

consumidor por equiparação e reconhecimento da vulnerabilidade da parte que se 

pretende equiparar. Veja-se o entendimento doutrinário sobre o tema: 

É uma interpretação finalista mais aprofundada e madura, que deve 
ser saudada. Em casos difíceis envolvendo pequenas empresas que 
utilizam insumos para sua produção, mas não em sua área de 
expertise ou com uma utilização mista, principalmente na área dos 
serviços, provada a vulnerabilidade, concluiu-se que pela destinação 
final de consumo prevalente. [...] 
Esta nova linha, em especial do STJ, tem utilizado, sob o critério 
finalista e subjetivo, expressamente a equiparação do art. 29 do CDC, 
em se tratando de pessoa jurídica que comprove ser vulnerável e atue 
fora do âmbito de sua especialidade, como hotel que compra gás. Isso 
porque o CDC conhece outras definições de consumidor. O conceito-
chave aqui é o e vulnerabilidade27. 
 

 Muito embora as minucias de cada teoria não tenham sido analisadas – mas 

apenas sua conceituação de forma objetiva -, a diferenciação entre as correntes 

interpretativas é essencial para a compreensão do objeto deste trabalho. Isso porque, 

a depender da corrente adotada pelo interlocutor, as conclusões acerca da figura do 

consumidor e a extensão do conceito de vulnerabilidade podem ser alteradas. 

 Nesse sentido, veja-se, por exemplo, que a atual corrente interpretativa 

utilizada pelo STJ (teoria finalista aprofundada)28 amplia as possibilidades de 

realização de negócios jurídicos processuais, extrapolando-se as barreiras advindas 

da corrente finalista clássica, o que nos permite afirmar que, em determinados casos, 

                                                           

26 MIRAGEM, Bruno. Curso de Direito do Consumidor. 7. ed, rev., atual, e ampl. São Paulo: Thomson 
Reuters Brasil, 2018, p. 176. 
27 BENJAMIN, Antonio Herman V.; MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de 
Direito do Consumidor. 8.ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p.116 
28 Nesse sentido, ver: STJ, REsp 1730849/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, jul. 
em 7.8.2018. 
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pessoas jurídicas serão consideradas consumidores, fazendo jus à proteção do CDC, 

o que, mais a frente, trará impactos na realização dos negócios processuais. 

 

2.2. Direito do Consumidor 

 

 O microssistema do direito do consumidor, surgido a partir da promulgação do 

CDC, consagra os direitos e deveres inerentes às relações de consumo. É, antes de 

tudo, um sistema de proteção ao consumidor decorrente de expressa ordem 

constitucional. 

 Isso porque, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXII, tratou de fixar 

como direito fundamental, expressamente, a necessidade de promoção, através do 

Estado, dos direitos do consumidor.29 

 Além disso, o art. 170 da CF, que trata da ordem econômica e financeira, 

elenca, em seu inciso V, como um dos princípios a serem observados para 

consecução dos fins previstos no caput, a defesa do consumidor.30 

 Veja-se, portanto, que incumbe ao Estado, por determinação constitucional, 

promover a proteção aos direitos do consumidor. Nesse contexto, é que o CDC, e até 

mesmo o Código Civil, passaram a ser os mecanismos jurídicos destinados a fornecer 

proteção ao consumidor. Com efeito, pode-se dizer que direito do consumidor é: 

[...] o conjunto de normas e princípios especiais que visam cumprir 
com este triplo mandamento constitucional: 1) de promover a defesa 
dos consumidores (art. 5º, XXXII, da Constituição Federal de 1988: “o 
Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”); 2) de 
observar e assegurar como princípio geral da atividade econômica, 
como princípio imperativo da ordem econômica constitucional, a 
necessária “defesa” do sujeito de direitos “consumidor” (art. 170 da 
Constituição federal de 1988: “A ordem econômica, fundada na 
valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 
social, observados os seguintes princípios: [...] V – defesa do 
consumidor; [...]” e 3) de sistematizar e ordenar esta tutela especial 
infraconstitucionalmente através de um Código (microcodificação), 
que reúna e organize as normas tutelares, de direito privado e público, 
com base na ideia de proteção do sujeito de direitos (e não da relação 

                                                           

29 “Art. 5º, inciso XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor.” 
30 FILOMENO, José Geraldo Brito. Manual de Direitos do Consumidor. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010, 
p. 3. 
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de consumo ou do mercado de consumo), um código de proteção e 
defesa do “consumidor” (art. 48 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição federal de 1988: “O 
Congresso Nacional, dentro de cento e vinte e dias da promulgação 
da Constituição, elaborará código de defesa do consumidor.”)31 

 

2.2.1. Vulnerabilidade 

 

 Sob a ótica do protecionismo e do entendimento de que a defesa dos 

consumidores constitui um direito fundamental, o princípio da vulnerabilidade - do qual 

os consumidores têm presunção - foi inserido no sistema como forma de assegurar a 

efetividade de seus direitos, considerando-se haver disparidade.  

 O CDC reconhece, em seu art. 4º, inciso I, que os consumidores são 

vulneráveis perante o mercado de consumo. Aliás, a própria existência do 

microssistema de proteção aos direitos do consumidor pode ser entendida como 

decorrência direta do princípio da vulnerabilidade imputado aos consumidores. 

 Trata-se, simplesmente, de uma situação de desequilíbrio e desigualdade 

existente entre os consumidores e os fornecedores dentro de uma relação 

consumerista.  

A noção de vulnerabilidade no direito associa-se à identificação de 
fraqueza ou debilidade de um dos sujeitos da relação jurídica em razão 
de determinadas condições ou qualidades que lhe são inerentes ou, 
ainda, de uma posição de força que pode ser identificada no outro 
sujeito da relação jurídica.32 

 Com efeito, a doutrina tem distinguido a vulnerabilidade em quatro espécies: 

vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e informacional. Tal distinção se mostra 

elementar para o presente trabalho, porquanto, como se verá ulteriormente, os 

negócios jurídicos processuais poderiam ter sua validade questionada em hipóteses 

de apenas algumas dessas espécies de vulnerabilidade.  

 Nesse sentido, no capítulo 3, em que exploraremos de modo aprofundado a 

possibilidade de realização de negócios jurídicos processuais no âmbito de processos 

                                                           

31 BENJAMIN, Antonio Herman V.; MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de 
Direito do Consumidor. 8.ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 43. 
32 MIRAGEM, Bruno. Curso de Direito do Consumidor. 7. ed, rev., atual, e ampl. São Paulo: Thomson 
Reuters Brasil, 2018, p. 136. 
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envolvendo relações de consumo, as quatro espécies de vulnerabilidade acima 

mencionadas serão melhor delineadas.  

 

2.2.2. Hipossuficiência  

 

 Partindo-se do fato de que, como visto anteriormente, há previsão expressa no 

CDC para caracterização de consumidores como vulneráveis, conclui-se que nem 

sempre estes podem ser considerados hipossuficientes - apesar de presumidamente 

vulneráveis -, devendo-se analisar o caso concreto. 

 Em uma das vertentes conceituais, hipossuficiência possui conotação 

econômica e indica situações em que há, por parte do consumidor, carência de 

recursos para praticar algum ato no âmbito processual, traduzindo uma relação de 

inferioridade. 

 A noção de hipossuficiência, portanto, representa situações em que o 

consumidor assume posição desvantajosa em relação ao fornecedor, não possuindo 

capacidade de produzir provas e arcar com os custos de uma perícia, por exemplo, 

constituindo uma impossibilidade de comprovação dos fatos constitutivos de seu 

direito. 

 Em outras palavras, a hipossuficiência está diretamente relacionada ao 

processo, sendo uma circunstância que serve para harmonizar as relações em âmbito 

judicial. Isso porque, trata-se de uma incapacidade ou dificuldade excessiva - posição 

processual debilitada - de o consumidor demonstrar a causa do dano e a 

responsabilidade do fornecedor. 

Quanto à hipossuficiência, trata-se de impotência do consumidor, seja 
de origem econômica, seja de outra natureza, para apurar e 
demonstrar a causa do dano cuja responsabilidade é imputada ao 
fornecedor. Pressupõe uma situação em que concretamente se 
estabeleça uma dificuldade muito grande para o consumidor de 
desincumbir-se de seu natural onus probandi, estando o fornecedor 
em melhores condições para dilucidar o evento danoso. É de se 
ressaltar, outrossim, que a hipossuficiência não nasce simplesmente 
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da palavra do consumidor, pois depende dos indícios que sejam 
trazidos ao processo.33 

 É nesse sentido que o CDC impõe, como condição para inversão do ônus da 

prova, a demonstração de manifesta hipossuficiência. 

 

2.2.3. Direitos básicos dos consumidores 

 

 Sob essa ótica de proteção e garantia para efetivação dos direitos dos 

consumidores, bem como de sua hipossuficiência e vulnerabilidade, vale destacar 

alguns direitos básicos, previstos no art. 6º do CDC: 

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 

I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados 
por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados 
perigosos ou nocivos; 
II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos 
e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas 
contratações; 
III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e 
serviços, com especificação correta de quantidade, características, 
composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que 
apresentem; 
III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e 
serviços, com especificação correta de quantidade, características, 
composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre 
os riscos que apresentem;  
IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos 
comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e 
cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e 
serviços; 
V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam 
prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos 
supervenientes que as tornem excessivamente onerosas; 
VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, 
individuais, coletivos e difusos; 
VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à 
prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 
coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e 
técnica aos necessitados; 
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 
do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 
juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, 
segundo as regras ordinárias de experiências; 

                                                           

33 THEODORO JUNIOR, Humberto. Direitos do Consumidor. 9. ed. rev., e atual. Rio de Janeiro: 
Forense, 2017, p. 59. 



26 

 

IX - (Vetado); 
X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. 
 

 Tais incisos procuram garantir o reconhecimento de direitos subjetivos aos 

consumidores, bem como, consequentemente, o estabelecimento de alguns deveres 

aos fornecedores. Além disso, esses direitos orientam-se no sentido de proteger o 

princípio basilar constitucional, qual seja, o da dignidade da pessoa humana.  

No caso dos direitos básicos do consumidor, trata-se de preservar a 
pessoa humana consumidora em suas relações jurídicas e 
econômicas concretas, protegendo seu aspecto existencial e seus 
interesses legítimos no mercado de consumo.34 

 Deste modo, pela análise dos direitos estabelecidos no CDC, resta claro que o 

consumidor faz jus a amparo jurídico especial. 

 Diante disso, verificaremos agora se essa proteção especial poderá ou não 

impedir a realização dos negócios jurídicos processuais em processos envolvendo 

relações de consumo. 

 

  

                                                           

34 MIRAGEM, Bruno. Curso de Direito do Consumidor. 7. ed, rev., atual, e ampl. São Paulo: Thomson 
Reuters Brasil, 2018, p. 221. 
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3. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS PROCESSUAIS 

EM PROCESSOS ENVOLVENDO RELAÇÕES DE CONSUMO 

 

 Expostas as bases conceituais e principiológicas que sustentam os negócios 

jurídicos processuais, bem como as delimitações acerca do consumidor e de suas 

vulnerabilidades, podemos finalmente propor uma alternativa teórica ao impedimento 

de realização dos negócios jurídicos processuais nas relações de consumo. 

 Para tanto, partiremos de uma análise que leve em consideração os requisitos 

formais do negócio jurídico processual, bem como a observância ao princípio do 

autorregramento da vontade. 

 Somente após, examinaremos a questão da vulnerabilidade do consumidor e 

em quais hipóteses o juiz deveria recusar a aplicação dos negócios jurídicos 

processuais em processos envolvendo relações de consumo. 

 

3.1. Presença dos requisitos formais 

 

 Como já destacado anteriormente, há alguns requisitos formais indispensáveis 

que devem estar presentes para que os negócios jurídicos processuais sejam 

reputados como válidos e imaculados. Isto é, alguns requisitos devem ser observados 

sob pena de nulidade do negócio. 

 O primeiro requisito, já previamente expresso no art. 190 do CPC/15, é que os 

negócios jurídicos processuais devem se limitar a direitos que admitam 

autocomposição, ou seja, àqueles que estão na esfera de disponibilidade das partes.35 

 Além disso, devem ser respeitados aqueles requisitos previstos no art. 104 do 

CC: a licitude do objeto, a capacidade do agente e a forma de celebração do negócio. 

Sobre esses requisitos, veremos cada um deles a seguir. 

 

                                                           

35 GAJARDONI, Fernando da Fonseca et. al. Teoria Geral do Processo: comentários ao CPC/2015. 2. 
ed. São Paulo: Método, 2018, p. 683-688. 
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3.1.1. Capacidade das partes  

 

 O próprio art. 190 do CPC/15, que trata dos negócios jurídicos processuais fixa 

que as partes devem ser plenamente capazes para estipular as mudanças no 

procedimento. Esse requisito, vale dizer, está presente tanto no direito material quanto 

no processual, sendo exigido em ambos.  

 Enquanto no Código Civil trata-se da capacidade da pessoa, como aptidão para 

contrair direitos e usufruir deles, no direito processual, apesar de utilizar, de certo 

modo, os mesmos conceitos, congregam-se a eles alguns aspectos advindos do 

direito processual que balizam a atuação dos indivíduos no processo.  

 Nessa perspectiva, tem-se que a capacidade processual pode ser dividida em: 

capacidade de ser partes, capacidade de estar em juízo e capacidade postulatória.36 

 A capacidade de ser parte no processo, em linhas simples, pode ser entendida 

como àquela capacidade, acima exposta, do direito civil de adquirir direitos, ou seja, 

“é a aptidão genérica para ser sujeito de direitos processuais”37, o que, 

indubitavelmente, é um dos elementos essenciais para que os negócios jurídicos 

sejam válidos, posto que, a inexistência deste elemento levaria a conclusão de que 

houve defeito na manifestação da vontade.38 

 Contudo, a capacidade de ser parte, isolada, não é suficiente. É necessário que 

também haja a capacidade de estar em juízo. Esta capacidade é a que comumente 

denomina-se de “capacidade de fato”, uma vez que traduz a possibilidade de o sujeito 

exercer as diversas situações processuais existentes de forma autônoma. Há previsão 

expressa desta espécie de capacidade no art. 70 do CPC/15.39 

                                                           

36 CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. 2. ed. rev., atual. e ampl. Salvador: 
JusPodvm, 2018, p.312. 
37 CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. 2. ed. rev., atual. e ampl. Salvador: 
JusPodvm, 2018, p.312. 
38 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. 26.ed. vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 
2013, p. 382. 
39 “Art. 70. Toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em 
juízo.” 
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 Por fim, tem-se a capacidade postulatória, que é meramente a capacidade de 

pleitear, defender, ou dirigir requerimentos em juízo, seja por pretensão própria, ou de 

terceiros. 

E chegamos a capacidade postulatória, que é a aptidão genérica de 
dirigir requerimentos ao Estado-juiz. A capacidade postulatória é 
privativa do bacharel em Direito habilitado na Ordem dos Advogados 
do Brasil (art. 36 do CPC/73; art. 103 do CPC/15). O indivíduo 
desacompanhado de advogado, via de regra, não tem capacidade 
postulatória. Há algumas poucas exceções, previstas expressamente 
em lei: Juizados Especiais, Justiça do Trabalho, habeas corpus, 
execução penal, legitimados universais em ações de controle abstrato 
de constitucionalidade, além do caso em que o litigante é ele mesmo 
advogado.40 

 Há de se destacar que essa capacidade é a única que não necessariamente 

deve estar presente quando da realização de negócios jurídicos processuais. Isso 

porque, o negócio jurídico não é um ato postulatório em si, sendo dispensável o 

acompanhamento de advogado, apesar de altamente recomendável.  

 Quando o negócio é realizado antes do processo ou fora dele, dispensa-se o 

advogado. Todavia, quando o negócio é firmado incidentalmente, isto é, com o 

processo já em curso, em regra, impõe-se o patrocínio de advogado.  

 Isso porque, conforme será melhor explicado adiante, a realização de um 

negócio jurídico sem o acompanhamento de um advogado também pode, por vezes, 

trazer consequências diretas para a extensão do conceito de vulnerabilidade 

(notadamente a jurídica) de um consumidor, o que faria com o que juiz recusasse a 

aplicação do negócio jurídico processual com base no § 1º do art. 190 do CPC/15. 

 Por fim, vale apenas ponderar que, para os fins propostos neste trabalho, não 

abordaremos as discussões acerca dos absoluta e relativamente incapazes e a 

possibilidade de estes realizarem negócios jurídicos, sendo necessário, apenas, para 

os fins propostos, que se entenda que a capacidade é um requisito para a prática de 

qualquer ato negocial e, de igual modo, deve estar presente quando da realização do 

negócio jurídico processual. 

 

                                                           

40 CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. 2. ed. rev., atual. e ampl. Salvador: 
JusPodvm, 2018, p. 316. 
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3.1.2. Forma  

 

 Para a realização dos negócios jurídicos processuais atípicos, a forma é livre, 

não havendo qualquer rigidez ou especificidade na formação do negócio. Isso porque, 

tal como em qualquer outro negócio jurídico (como um contrato) é somente nos casos 

em que a lei expressamente dispuser, que se faz necessário a observância de alguma 

forma específica para se atribuir ao ato jurídico a segurança adequada que dele se 

espera.41 

A consagração da atipicidade da negociação processual liberta a 
forma com o que o negócio jurídico se apresenta. Assim, é possível 
negócio processual oral ou escrito, expresso ou tácito, apresentado 
por documentos formado extrajudicialmente ou em mesa de audiência 
etc.42 

 No entanto, nos casos em que a lei exige forma específica para que o negócio 

seja válido, esta deve ser obviamente cumprida. Por exemplo, nos casos de eleição 

de foro. O art. 63 e §1º do CPC/15, deixa claro que a cláusula de eleição de foro deve 

constar de instrumento por escrito.43 

 Isto demonstra que, apesar da regra ser a liberdade de forma para realização 

dos negócios jurídicos processuais, em alguns casos excepcionais, é necessário 

observar a determinação legal, que exige forma específica para produção de efeitos. 

 

 

 

 

                                                           

41 Sobre este ponto, Antonio do Passo Cabral entende que: “Se não houve documentação adequado 
do contrato (v.g., celebrado oralmente), nada impede que o acordo seja comprovado por outro meio. 
Inclusive, pode-se agendar audiência de justificação, com oitiva de testemunhas, para esta finalidade. 
Esta preocupação é maior para as convenções pré-processuais, até porque, os atos praticados na 
pendência do processo (e dentre eles, também os acordos processuais), geralmente são 
documentados e registrados (por escrito ou mídia digital)” (In Convenções processuais. 2. ed. rev., 
atual. e ampl. Salvador: JusPodvm, 2018, p. 331). 
42 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: parte geral e processo de conhecimento. 17. 
ed. Salvador: JusPodivm, 2015, p. 389. 
43 “Art. 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.” 
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3.1.3. Objeto 

 

 Além de se limitar a direitos que admitam autocomposição, tal como disposto 

no art. 190 do CPC/15, fato é que os negócios jurídicos processuais devem possuir, 

como objeto, aqueles lícitos, precisos e determinados (ou ao menos determináveis).  

 Dentre estes três requisitos intrínsecos ao objeto, destaca-se a precisão. Isso 

porque, a precisão do objeto do acordo está intimamente relacionada com a 

possibilidade de as partes previamente compreenderem o conteúdo e dimensão do 

vínculo assumido. 

O problema, então, remete ao objeto dos acordos processuais, que 
deve ser não só lícito, mas também preciso e determinado (ou 
determinável), até para que se possa ter em vista sobre o quê se está 
dispondo e em que medida. Está em jogo a própria autonomia e 
liberdade do convenente: se não se sabe a respeito do quê se dispõe, 
quais obrigações se assumem e a quais renuncia, em qual intensidade 
se abdica de garantias processuais, não haveria propriamente 
exercício livre da autonomia da vontade. Para isso, são fundamentais 
a precisão e a determinação do objeto, requisito de validade que 
tocam a previsibilidade dos vínculos assumidos.44 

 

3.2. Autorregramento da vontade 

 

 Além dos requisitos de validade, destaca-se ainda, o dever de preservação 

plena da autonomia da vontade das partes, de forma a evitar qualquer vício e algum 

dos defeitos dos negócios jurídicos, como: erro, dolo ou coação45. 

                                                           

44 CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. 2. ed. rev., atual. e ampl. Salvador: 
JusPodvm, 2018, p.86. 
45 Sobre este ponto, Venosa leciona que: “A vontade é a mola propulsora dos atos e dos negócios 
jurídicos. Essa vontade deve ser manifestada de forma idônea para que o ato tenha vida normal na 
atividade jurídica e no universo negocial. Se essa vontade não corresponder ao desejo do agente, o 
negócio jurídico torna-se suscetível de nulidade ou anulação. [...] 
Quando, porém, a vontade é manifestada, mas com vício ou defeito que a torna mal dirigida, mal 
externada, estamos, na maioria das vezes, no campo do ato ou negócio jurídico anulável, isto é, o 
negócio terá vida jurídica somente até que, por iniciativa de qualquer prejudicado, seja pedida sua 
anulação. [...] 
O primeiro vício de consentimento é o erro, com as mesmas consequências da ignorância. Trata-se de 
manifestação de vontade em desacordo com a realidade, quer porque o declarante a desconhece 
(ignorância), quer porque tem representação errônea dessa realidade (erro). 
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 Estando presente tais requisitos, não há motivo para se recursar a celebração 

do negócio jurídico processual nos processos que envolvem relações de consumo. 

Nem mesmo a vulnerabilidade do consumidor (com exceção à vulnerabilidade 

jurídica), conforme se verá abaixo, é suficiente para impedir a concretização do 

negócio. 

 A somar aos requisitos de validade, o princípio do autorregramento da vontade, 

permite-nos afirmar que os negócios jurídicos processuais podem ser realizados em 

processos envolvendo relação de consumo.  

 O termo autorregramento da vontade, foi utilizado inicialmente por Pontes de 

Miranda, que defendia que esse autorregramento nada mais seria que a autonomia 

da vontade, na qual as partes se manifestam de acordo com suas necessidades e 

propósitos.46 

 Para Antonio do Passo Cabral, esse princípio do autorregamento pode ser 

entendido como um “complexo de poderes que podem ser exercidos pelos sujeitos de 

direito em níveis de amplitude variada”.47  

 Simplificando, pode-se dizer que o autorregramento da vontade nada mais é 

do que a possibilidade de as partes, em um ambiente processual, exercer o direito 

                                                           

Quando esse desacordo com a realidade é provocado maliciosamente por outrem, estamos perante o 
dolo. 
Quando o agente é forçado a praticar um ato por ameaça contra si, ou contra alguém que lhe é caro, o 
ato é anulável por coação.” (VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: parte geral. 18. ed. São Paulo: 
Atlas, 2018, p. 413.) 
46“O direito privado permite aos homens e às pessoas jurídicas poder considerável para a constituição 
de negócios jurídicos. Nesse auto-regramento da vontade, consultam eles necessidades e propósitos, 
inclusive tendências pessoais. Para exercer esse poder, lançam mão de manifestações de vontade, 
que tenham eficácia jurídica. Essas manifestações de vontade, ou sós, ou juntas a outras 
manifestações de vontade, ou engatadas a manifestações de vontade de outras pessoas, ‘compõem 
os negócios juridicos, de que já falamos, longamente, no Tomo III. Se o negócio jurídico surge de uma 
só manifestação de vontade que entra no mundo jurídico, somente pode ser unilateral. Não se deve 
chamar a esse negócio jurídico manifestação ou declaração unilateral de vontade; porque as 
declarações unilaterais de vontade podem não entrar no mundo jurídico: antes de entrarem, não se 
tornam atos jurídicos, inclusive negócios jurídicos. 
O princípio de que se parte é o do auto-regramento da vontade (dito da autonomia da vontade), mas 
os sistemas jurídicos estabelecem regras jurídicas cogentes, dispositivas e interpretativas, para que a 
algo se tenha de atender, ou se atenda, se o manifestante da vontade não disse diferentemente do que 
a lei edictou, ou se há dúvida sobre o que ele disse.” (MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado: 
Tomo XXIII. Revista dos Tribunais, 2013, p. 9.) 
47 CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. 2. ed. rev., atual. e ampl. Salvador: 
JusPodvm, 2018, p. 159. 
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fundamental de liberdade, regulando o processo jurisdicional sem restrições e de 

acordo com sua conveniência.48 

De fato, os litigantes têm autonomia para invocar suas prerrogativas 
processuais e exercê-las, mas possuem também possibilidade de 
abdicar delas, podendo renunciar às garantias processuais mínimas,  
estabelecidas em seu favor em razão da principiologia do direito 
processual civil. E podem fazê-lo não apenas por negócios jurídicos 
unilaterais, mas também por convenções. 
De outro lado, os litigantes podem também desenhar regras do 
procedimento, adaptando-o às necessidades que desejam obter em 
termos de tutela jurisdicional e se submetendo voluntariamente ao 
regulamento da convenção ao invés do regramento legal.49 

 Diante disso, as partes têm total autonomia para ajustar o procedimento já que 

são os protagonistas da condução do processo, em virtude do princípio do 

autorregramento da vontade. 

 Assim, com a vigência deste princípio, não há óbice na celebração de negócios 

jurídicos processuais no âmbito de processos envolvendo relações consumeristas. 

Fato é que, observando-se os requisitos de validade e o quanto instituído pelo 

princípio do autorregramento da vontade, os negócios jurídicos processuais entre o 

consumidor e o fornecedor podem ser satisfatoriamente celebrados e produzir efeitos. 

 Tanto é assim, que já se admite, sem maiores questionamentos, a celebração 

de negócios pré-processuais, como cláusula de eleição de foro, nas relações de 

consumo. Ou seja, não havendo prejuízo, ou inibição ao exercício da defesa em juízo, 

não se deve recusar a aplicação dos negócios jurídicos processuais. 

 Recusar-lhes a aplicação de imediato, apenas por envolver consumidores que 

são presumidamente vulneráveis, acabaria por impedir a realização de negócios 

jurídicos processuais que, na verdade, beneficiariam os próprios consumidores, como 

por exemplo, a renúncia, pelo fornecedor, de interposição de recursos a depender do 

valor da condenação.50 

                                                           

48 DIDIER Jr. Fredie. Princípio do respeito ao autorregramento da vontade no processo civil, 2015. 
Disponível em: https://www.paginasdedireito.com.br/index.php/artigos/306-artigos-jun-2015/7187-
principio-do-respeito-ao-autorregramento-da-vontade-no-processo-civil. Acesso em 13 abr. 2019. 
49 CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. 2. ed. rev., atual. e ampl. Salvador: 
JusPodvm, 2018, p. 160. 
50 GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Negócio jurídico processual em contratos de consumo: 
possibilidade. Jornal Carta Forense, 2018. Disponível em: 
http://www.cartaforense.com.br/conteudo/artigos/negocio-juridico-processual-em-contratos-de-
consumo-possibilidade/18035. Acesso em 13 abr. 2019. 
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 Por conseguinte, têm-se que os negócios jurídicos processuais são plenamente 

válidos, em virtude do princípio do autorregramento e conquanto cumpram com os 

requisitos de validade. No entanto, cabe, agora, analisar a limitação dos negócios em 

situação de manifesta vulnerabilidade, impeditivo à realização dos negócios trazido 

no CPC/15. 

 

3.3. A restrição em situações de manifesta vulnerabilidade 

 

 Conforme já anteriormente exposto neste trabalho, o art. 190, cláusula geral 

dos negócios jurídicos processuais, traz, em seu parágrafo único, algumas limitações 

à realização dos negócios.  

 Dentre as limitações, nos propomos a estudar neste excerto aquela que aduz 

que, quando alguma das partes estiver em situação de manifesta vulnerabilidade, o 

juiz recusará a aplicação dos negócios jurídicos processuais.51 

 Diante dessa restrição, nos deparamos com uma problemática. Os 

consumidores, em virtude da presunção de que são sempre vulneráveis, jamais 

poderiam celebrar um negócio jurídico processual? Isto é, em um processo em que 

integram, nos polos ativo e passivo, um consumidor e um fornecedor, jamais permitir-

se-ia a realização de um negócio jurídico processual? 

 De imediato e utilizando-se de uma análise superficial, parece-nos que a 

resposta seria positiva. Isso porque, presumindo-se vulneráveis, o juiz deve recursar 

a aplicação dos negócios jurídicos processuais. É exatamente este ponto que o 

presente trabalho busca explorar, de modo a demonstrar que a resposta, 

diferentemente do conjecturado, é negativa. 

                                                           

51 “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.” 
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 Como já demonstrado no tópico 2, que tratou de modo amplo do direito dos 

consumidores, a vulnerabilidade pode ser entendida como uma situação de 

desequilíbrio entre o consumidor e o fornecedor.  

 Fato é que essa vulnerabilidade, expressamente prevista no art. 4º, inciso I do 

CDC, pode ser fragmentada, doutrinariamente, em 4 espécies distintas: técnica, 

jurídica, fática e informacional. 

 Como aludido naquele tópico, no qual tratamos da vulnerabilidade de forma 

genérica, a delimitação das quatro espécies de vulnerabilidade é de fundamental 

importância para compreendermos em quais hipóteses poder-se-ia recursar a 

aplicação do negócio jurídico processual. Deste modo, de forma breve, passaremos a 

explicar cada uma das espécies de vulnerabilidade encontradas na doutrina.  

 

3.3.1. Vulnerabilidade Técnica 

 

 Esta espécie de vulnerabilidade está relacionada ao desconhecimento das 

informações específicas do objeto adquirido, isto é, o consumidor não possui os 

conhecimentos especializados sobre a tecnologia e ciência utilizada no produto, a qual 

o fornecedor é detentor. 

 Nesse sentido, Bruno Miragem entende que: 

A vulnerabilidade técnica do consumidor se dá em face da hipótese na 
qual o consumidor não possui conhecimentos especializados sobre o 
produto ou serviço que adquire ou utiliza em determinada relação de 
consumo. O fornecedor, por sua vez, presume-se que tenha 
conhecimento aprofundado sobre o produto ou serviço que ofereça. É 
dele que se exige a expertise e o conhecimento mais exato das 
características essenciais do objeto da relação de consumo. O que 
determina a vulnerabilidade, neste caso, é a falta de conhecimentos 
específicos pelo consumidor e, por outro lado, a presunção ou 
exigência destes conhecimentos pelo fornecedor.52  

 

 

                                                           

52 MIRAGEM, Bruno. Curso de Direito do Consumidor. 7. ed, rev., atual, e ampl. São Paulo: Thomson 
Reuters Brasil, 2018, p. 137. 
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3.3.2. Vulnerabilidade Jurídica 

 

 Nesta espécie, entende-se que o fornecedor, por presumidamente possuir 

maior poder econômico, também possui conhecimentos e/ou orientação jurídica 

específica, compreendendo seus direitos e deveres como fornecedor perante o 

mercado consumerista, ao passo que o consumidor não disporia dos mesmos 

conhecimentos e/ou orientação. 

A vulnerabilidade jurídica, a nosso ver, se dá na hipótese de falta de 
conhecimentos, pelo consumidor, dos direitos e deveres inerentes à 
relação de consumo que estabelece, assim como ausência de da 
compreensão sobre as consequências jurídicas dos contratos que 
celebra. Claudia Lima Marques denomina esta espécie de 
vulnerabilidade de jurídica ou científica, incluindo sob esta 
classificação também a ausência de conhecimentos em economia ou 
contabilidade pelo consumidor, o que determina sua incapacidade de 
compreensão das consequências efetivas das relações que 
estabelece sobre seu patrimônio.53 

 Aqui, vale o destaque de que essa espécie de vulnerabilidade é a mais 

importante para nossa análise, pois será ela que influenciará diretamente na 

realização dos negócios jurídicos processuais, conforme será detalhadamente 

explorado mais adiante. 

 

3.3.3. Vulnerabilidade Fática 

 

 A vulnerabilidade fática, por sua vez, está relacionada às condições de 

superioridade do fornecedor, isto é, à submissão do consumidor em virtude de sua 

debilidade, quando comparado ao fornecedor, haja vista o poder econômico deste 

último. 

[...] há ainda a vulnerabilidade fática ou socioeconômica, em que o 
ponto de concentração é o outro parceiro contratual, o fornecedor que, 
por sua posição de monopólio, fático ou jurídico, por seu grande poder 

                                                           

53 MIRAGEM, Bruno. Curso de Direito do Consumidor. 7. ed, rev., atual, e ampl. São Paulo: Thomson 
Reuters Brasil, 2018, p. 138. 
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econômico ou em razão da essencialidade do serviço, impõe sua 
superioridade a todos que com ele contratam.54 

 Nesta espécie, ainda se enquadram as vulnerabilidades relativas à 

consumidores idosos, deficientes e crianças (a doutrina trata essas hipóteses como 

hipervulnerabilidade), os quais possuem discernimento limitado e são, de fato, 

suscetíveis e vulneráveis perante os fornecedores.  

 

3.3.4. Vulnerabilidade Informacional 

 

 Por fim, destacamos a vulnerabilidade informacional, a qual está relacionada à 

carência de informações disponibilizadas pelos fornecedores, que controlam quais e 

de que maneira as informações devem chegar aos consumidores. Assim, a falta de 

informação é que representa essa vulnerabilidade. 

Neste sentido, depreende-se daí como subespécie, a vulnerabilidade 
informacional, característica da atual sociedade, conhecida como 
sociedade de informação, em que o acesso ás informações do 
produto, e a confiança despertada em razão da comunicação e da 
publicidade, colocam o consumidor em uma posição passiva e sem 
condições, a priori, de atestar a veracidade dos dados, bem como 
suscetível aos apelos do marketing dos fornecedores.55 

 Analisadas as espécies de vulnerabilidade, devemos, agora, verificar quais 
delas é que efetivamente poderiam influenciar ou obstar a realização de um negócio 
jurídico processual. 

 

3.4. Da recusa de aplicação apenas na hipótese de vulnerabilidade jurídica 

 

 Apenas a título de simplificação, repisa-se que a vulnerabilidade (a) técnica, é 

aquela relacionada ao desconhecimento, pelo consumidor, das informações 

especializadas sobre o objeto/serviço adquirido; (b) jurídica, é aquela verificada 

quando o consumidor não possui conhecimento e/ou orientação jurídica; (c) fática, é 

                                                           

54 MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor [livro eletrônico]. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. 
55 MIRAGEM, Bruno. Curso de Direito do Consumidor. 7. ed, rev., atual, e ampl. São Paulo: Thomson 
Reuters Brasil, 2018, p. 138. 
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aquela relacionada às condições de superioridade mantidas pelo fornecedor em 

detrimento do consumidor; e (d) informacional, é aquela vinculada à carência de 

informações disponibilizadas pelo fornecedor, que limita o acesso do consumidor às 

informações. 

 Apesar de alguns doutrinadores abordarem todas as espécies de forma ampla, 

de modo a declarar que as quatro espécies são presumivelmente imputadas aos 

consumidores, pode-se afirmar que nem todas estão presentes em absolutamente 

todos os casos, sendo que a presença de algumas dessas espécies deve ser 

averiguada no caso concreto. 

 Nesse sentido, entendemos que o art. 4º, inciso I do CDC, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor perante o mercado de consumo, referiu-se apenas às 

vulnerabilidades técnica, fática e informacional. 

 Por óbvio, o fornecedor é quem detém o conhecimento especializado sobre o 

produto/serviço que disponibiliza no mercado, controla quais informações, seja por 

meio de anúncios ou publicidade, devem chegar aos consumidores, bem como, via 

de regra, mantém condições de superioridade em virtude do maior poderio econômico 

e influência no mercado. 

 Em contrapartida, nota-se que nem sempre pode-se dizer que o consumidor é 

vulnerável juridicamente perante o fornecedor, e é aqui que reside o cerne da 

discussão. Para que se pudesse afirmar que um consumidor é vulnerável 

juridicamente, dever-se-ia, necessariamente, serem observadas as circunstâncias 

atinentes ao caso concreto.  

 Isso porque, a constatação desta espécie de vulnerabilidade está relacionada 

intrinsicamente à algumas hipóteses, como: ausência de conhecimentos e 

informações atinentes ao contrato ou ao processo em si e/ou ausência de orientação 

jurídica adequada. 

 Fora dessas hipóteses, não há razão, principiológica, jurídica ou fática, para se 

imputar ao consumidor essa suposta vulnerabilidade. 

 Contudo, esta afirmação não é consolidada na doutrina. Cláudia Lima Marques, 

diga-se, afirma que a vulnerabilidade jurídica também deve ser presumida, vez que o 

consumidor nunca possuirá as mesmas informações e orientações que o fornecedor, 

de maneira que sempre estará em desvantagem. 
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 Ocorre que, com o devido acatamento, entendemos que a ilustre doutrinadora 

está equivocada. A vulnerabilidade jurídica, diferentemente das demais espécies, não 

pode ser invariavelmente presumida. 

 Isso porque, caso o consumidor possua as informações necessárias para 

compreender as obrigações assumidas por meio do negócio jurídico ou, caso não 

tenha esse discernimento, mas possua orientação jurídica adequada (e/ou 

conhecimentos suficientes), não se verificaria esta vulnerabilidade. 

 Tal fato apenas corrobora que a vulnerabilidade jurídica não pode ser 

automaticamente presumida. 

 A respaldar este entendimento, o Fórum Permanente de Processualistas Civis, 

debruçando-se sobre o tema, lançou o enunciado nº 18, por meio do qual admite que 

a vulnerabilidade [jurídica] está vinculada à ausência de assistência técnico-jurídica.56 

 Antonio Passo do Cabral vai além e entende que, sequer nos casos em que 

não há assistência técnico-jurídica, a vulnerabilidade jurídica poderia ser declarada de 

plano: 

Por exemplo, por causa da hipossuficiência jurídica, defendemos 
linhas atrás ser recomendável, posto que não obrigatória, a 
assistência da parte por advogado quando da celebração de uma 
convenção processual. Mas o simples fato de que os acordos sejam 
celebrados sem a assistência de advogado não leva necessariamente 
à conclusão pela sua invalidade. É possível até que se considere que, 
não havendo assistência técnica de um profissional versado em 
Direito, haveria indício de vulnerabilidade. Mas nada impede, 
sobretudo nos acordos pré-processuais, que uma convenção seja 
celebrada sem advogados e que os convenentes estejam plenamente 
cientes do conteúdo das obrigações assumidas, manifestando sua 
vontade livremente no sentido de assumirem aqueles vínculos entre 
si.57 

 Esclarecido este ponto - de que a vulnerabilidade jurídica não pode ser 

presumida, mas sim avaliada caso a caso -, passaremos aos efeitos que essa 

conclusão gera na formação dos negócios jurídicos processuais. 

                                                           

56 “Enunciado nº 18 do FPPC: (art. 190, parágrafo único) ”Há indício de vulnerabilidade quando a parte 
celebra acordo de procedimento sem assistência técnico-jurídica.” 
57 CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. 2. ed. rev., atual. e ampl. Salvador: 
JusPodvm, 2018, p. 367. 
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 Como dito, o parágrafo primeiro do art. 190, estabelece que o Juiz não permitirá 

a aplicação do negócio jurídico processual quando verificar situação de manifesta 

vulnerabilidade. 

 Consoante o já exposto, os negócios jurídicos processuais têm como objeto a 

produção de efeitos no âmbito processual, possibilitando às partes a mudança no 

procedimento, conforme sua conveniência, para ajustá-lo às especificidades da 

causa. 

 Nesse sentido, veja-se que os negócios jurídicos processuais são celebrados 

unicamente para balizar mudanças no procedimento e não possuem o condão de 

estabelecer mudanças de direito material ou em âmbito extraprocessual. 

 Assim, por consequência lógica, podemos concluir que a única espécie de 

vulnerabilidade capaz de influir no âmbito processual e procedimental, seria, 

evidentemente, a vulnerabilidade jurídica. 

 As demais espécies de vulnerabilidade, não influenciam, na mesma 

intensidade, a realização dos negócios jurídicos processuais, posto que tratam de 

direito material e possuem consequências predominantemente neste campo. 

 Logo, para que se possa estabelecer mudanças de caráter procedimental, tal 

como os negócios jurídicos processuais se propõem a realizar, apenas a 

vulnerabilidade jurídica tem propensão de afetar, em tese, a realização de tais 

negócios. 

 Com isso em mente, depreende-se que a limitação prevista no parágrafo 

primeiro do art. 190 do CPC – “manifesta vulnerabilidade” – poderia apenas ser 

empregada quando, no caso concreto, reconhecer-se que uma das partes estava em 

situação de desequilíbrio jurídico ou carente de assistência técnico-jurídica. 

 Nesse contexto, forçoso concluir que, a menos que seja constatada, no caso 

concreto, a existência de vulnerabilidade jurídica, não há limitação para que um 

negócio jurídico processual seja realizado no âmbito de processos que envolvam 

relação de consumo, isto é, fornecedor e consumidor em polos ativo e passivo da 

relação processual. 

 Isso porque, mesmo estando presentes quaisquer das outras espécies de 

vulnerabilidade (técnica, fática e informacional), não há impeditivo ou empecilho que 
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automaticamente obste a realização de um negócio jurídico processual. Essas outras 

espécies de vulnerabilidade, apenas poderiam ter alguma influência caso fossem 

exorbitantes, - evidentes e indiscutíveis, ou “manifestas”, conforme previsto no artigo 

-, de tal modo que o negócio jurídico processual possa, inevitavelmente, prejudicar o 

consumidor. 

 Exemplificando, imagine-se um processo em que o consumidor (polo ativo) 

ajuizou uma ação de indenização por suposto defeito de produto contra o fornecedor 

(polo passivo). Presumidamente, de acordo com a doutrina, há vulnerabilidade 

técnica, jurídica e fática do consumidor perante o fornecedor. Contudo, estando o 

consumidor devidamente orientado por advogado e tendo compreensão dos efeitos e 

consequências advindas da realização do negócio, nada obsta a celebração de 

negócio jurídico processual para, por exemplo, alterar o calendário de prazos ou 

estabelecer dispensa de assistente técnico para acompanhamento da prova pericial.  

 Fato é que se tratam de negócios eminentemente de cunho jurídico (e 

especificamente processual), que dependem somente do conhecimento das 

vantagens e desvantagens da realização do negócio, bem como que possibilite ao 

consumidor ter plena ciência e compreensão das obrigações que eventualmente 

venha a assumir. 

 Em contrapartida, aqueles que adotam postura mais protecionista, poderiam 

alegar que as vulnerabilidades técnica e informacional também poderiam influenciar 

na realização de um negócio jurídico processual. Assim, poderiam dizer, por exemplo, 

que o desconhecimento, pelo consumidor, das informações especializadas sobre o 

objeto/serviço adquirido, poderia afetar a realização dos negócios jurídicos 

processuais. 

 Novamente, a título de exemplo, imaginemos um processo em que um 

consumidor está em litígio com uma montadora de veículos, tendo em vista que o seu 

veículo apresentou suposto defeito de fabricação em determinada peça. Neste 

cenário, caso as partes decidam formalizar um negócio jurídico processual para 

limitação do tempo de duração da prova pericial, o consumidor, muito possivelmente, 

estaria em desvantagem, posto que a montadora detém os conhecimentos acerca das 

peças utilizadas no veículo e seu funcionamento, ao passo que o consumidor não 

possui o mesmo conhecimento. Significa dizer, o consumidor não possui as 
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informações sobre a peça objeto da perícia, de modo que não poderia negociar a 

limitação do tempo de duração da prova pericial. Somente a montadora, que possui 

todas as informações acerca da peça é que teria a compreensão do tempo necessário 

para se apurar eventual defeito. 

 Ora, nesse contexto, certamente, o consumidor, que desconhece as 

informações especializadas sobre o objeto da perícia, estaria em desvantagem 

perante o fornecedor e poderia ser prejudicado pelo tempo de duração da perícia que 

eventualmente vier a ser pactuado.  

 Nesse cenário, não se nega a influência da vulnerabilidade técnica, mas 

analisando a fundo a questão, verifica-se que é a própria vulnerabilidade jurídica que, 

ao final, indicará se o consumidor tem compreensão das consequências do negócio 

(no caso exemplificado, a prejudicialidade em virtude do tempo da perícia) ou se 

possui orientação jurídica (ou conhecimento) suficiente que lhe possibilite essa 

compreensão.  

 Ainda nesse contexto, poder-se-ia alegar que até mesmo o advogado não teria 

conhecimento acerca do objeto da perícia, e, portanto, não retiraria o consumidor de 

sua vulnerabilidade técnica a partir do aconselhamento jurídico. Apesar do raciocínio 

estar correto, o fato é que, até mesmo nesses casos, cabe ao advogado informar o 

cliente que, exatamente por não possuir conhecimento técnico sobre o objeto da 

perícia, a medida correta a ser adotada seria a não celebração do negócio jurídico 

processual ofertado pela montadora hipotética. 

 Ou seja, de qualquer modo, é a vulnerabilidade jurídica que ‘dará a palavra 

final’ no assunto. Isso porque, se ausente a vulnerabilidade jurídica, o consumidor será 

orientado ou terá o conhecimento de que a limitação do tempo da perícia pode lhe ser 

prejudicial. Por outro lado, se presente a vulnerabilidade jurídica, o consumidor não 

deveria, tal como defendemos, realizar o negócio jurídico exemplificado (sequer 

poderia, sendo possível a atuação do juiz caso isso ocorra, nos termos do art. 190, 

§1º do CPC/15). 
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 A respaldar este entendimento, Antonio do Passo Cabral já afirmou que “não 

se pode reduzir a capacidade do consumidor como se este fosse um incapaz”.58 Em 

outras palavras, até que se apure, no caso concreto, que há vulnerabilidade jurídica, 

podemos assumir que o consumidor possui discernimento suficiente para entender a 

dimensão do negócio jurídico que se pretende negociar ou possui orientação 

adequada para tanto. 

 Ressalte-se que, na análise do caso concreto, se verificada a situação de 

vulnerabilidade jurídica ou eventual vício na manifestação de vontade, somente então, 

é que se pode falar na invalidação ou recusa de aplicação do negócio jurídico 

processual celebrado. 

 Adicionalmente, vale ponderar também que, caso a realização do negócio 

signifique em prejudicialidade, ainda que superveniente, ao consumidor, este também 

deverá ter sua realização recusada pelo magistrado. 

 Nesse sentido, o art. 6º do CDC, que trata dos direitos básicos do consumidor, 

expressamente prevê o direito à revisão de disposições convencionais, quando 

verificadas “prestações desproporcionais” ou “fatos supervenientes que as tornem 

excessivamente onerosas”.59 

 Fato é que a possiblidade de realização dos negócios jurídicos processuais no 

âmbito de processos envolvendo relações de consumo traz diversas vantagens aos 

litigantes e, inclusive, ao próprio consumidor, sendo a mais evidente delas a eficiência 

processual. 

 A flexibilização do procedimento, os ajustes convencionados e as adaptações 

realizadas cooperativamente só tendem a beneficiar as partes, que a partir de seu 

                                                           

58 “A conclusão mais frequente é de que haveria uma vulnerabilidade intrínseca do consumidor, do 
trabalhador ou do aderente, que invariavelmente tornaria inválidos os acordos processuais por eles 
celebrados. 
No compartilhamos deste entendimento. É errado pensar que todo consumidor é inabilitado para 
compreender o teor das cláusulas contratuais, ou supor que toda parte em uma relação de consumo 
não aderiu às cláusulas voluntariamente. Em nossa opinião, não se pode reduzir a capacidade negocial 
do consumidor como se este fosse um incapaz. Devem ser consideradas circunstâncias concretas para 
avaliar a vulnerabilidade.” (CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. 2. ed. rev., atual. e 
ampl. Salvador: JusPodvm, 2018, p. 369.) 
59 “Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 
[...] 
V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua 
revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;” 
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autorregramento, podem dispor sobre poderes, deveres, ônus e faculdades, e originar 

um processo mais proveitoso, que se desprende, de certa maneira, das restrições 

legislativas (sem violá-las), e apresenta vantagens visíveis na tutela dos direitos, na 

redução de custos e tempo dos processos (entre outros benefícios que podem ser 

verificados no caso concreto). 

 No entanto, existem sim algumas hipóteses em que os negócios jurídicos 

processuais devem ser recusados, ou então, ter seus efeitos reduzidos. Algumas 

dessas limitações – sem esgotar todas as possibilidades de limitação -, serão 

verificadas a seguir. 

 

3.5. Limitação à realização dos negócios jurídicos processuais 

 

 Após defendermos que os negócios jurídicos processuais são cabíveis em 

relações de consumo quando ausente a vulnerabilidade jurídica, vale agora destacar 

alguns limites à realização destes negócios. Esses limites, diga-se, são aplicados a 

todos os negócios jurídicos processuais indistintamente, e não somente àqueles 

envolvendo relações de consumo. 

 Julgamos relevante a adição deste tópico relativo às limitações para que não 

se entenda que, em que pese a liberdade e autonomia defendidas, os negócios 

jurídicos processuais são irrestritos e aplicados indistintamente. 

 

3.5.1. Reserva legal 

 

 O primeiro limite imposto à realização dos negócios jurídicos processuais que 

vale a pena ser observado é aquele relacionado a reserva de lei. A convencionalidade 

das partes e sua autonomia privada não podem, sob nenhuma ótica, derrogar uma 

determinação legal. 
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 Ou seja, havendo comando ou determinação expressa positivada em norma 

jurídica, as partes não podem convencionar de modo distinto ao quanto estabelecido 

em lei, não lhes sendo autorizado, por meio de acordo, criar uma nova determinação. 

 Sobre este ponto, Antonio do Passo Cabral exemplifica que “seria inválida 

convenção para criar recurso não previsto em lei, porque a previsão de tipos recursais 

deve estar prevista em regra legal.”60 

 Conclui-se, portanto, que os particulares possuem autonomia para a realização 

daquilo que não é proibido ou vedado por lei, de acordo com suas pretensões e da 

maneira que melhor lhes convier. Todavia, não podem ultrapassar os limites já 

impostos por lei, devendo se restringir às proibições já estabelecidas, ou seja, a 

reserva de lei para a norma processual. 

 

3.5.2. Respeito à boa-fé 

 

 Em segundo lugar, destaca-se que os negócios jurídicos processuais devem 

estar pautados pelo respeito à boa-fé. 

 Isso porque, como os negócios jurídicos processuais são oriundos do princípio 

da cooperação, entende-se que as partes devem agir com respeito ao princípio da 

boa-fé para que os negócios possam ser praticados sem qualquer vício, bem como 

disponibilizando às partes as informações necessárias para se evitar qualquer 

surpresa no decorrer da relação processual. Este é o entendimento da doutrina sobre 

o tema: 

Assim, ao celebrarem um negócio jurídico processual, as partes 
devem sempre agir de acordo com os princípios da boa-fé e da 
cooperação. A prestação adequada de informações, com clareza e 
precisão, é também uma exigência cooperativa que remete à 
cognoscibilidade do conteúdo dos acordos e à previsibilidade do 
vínculo assumido. Essa diretriz também se justifica na proteção da 

                                                           

60 CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. 2. ed. rev., atual. e ampl. Salvador: 
JusPodvm, 2018, p. 361. 
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confiança e a segurança das expectativas legítimas formadas no 
processo, tanto das partes como de terceiros.61 

 

3.5.3. Respeito à ordem pública e ao poder do juiz 

 

 Por fim, destaca-se que os negócios jurídicos processuais não podem interferir 

em matéria de ordem pública, nas condições da ação e nos pressupostos do processo. 

Isso porque, conforme explanado pela doutrina, a convencionalidade da parte 

impulsionada pela cláusula geral dos negócios jurídicos processuais prevista no art. 

190 do CPC/15, não pode interferir na atuação estatal. 

 Como se sabe, no âmbito do processo civil, as denominadas questões de 

ordem pública são àquelas relacionadas com as condições da ação, os pressupostos 

processuais e os poderes do juiz no âmbito do processo. Veja-se o que a doutrina 

entende sobre o tema: 

Por mais intenso que seja – e deve ser – o diálogo entre os planos 
material e o processual, inclusive para criar condições ótimas de 
resolução do conflito, a liberdade dada às partes para “ajustá-lo às 
especificidades da causa” referida pelo caput do art. 190 encontra 
limites no modelo de atuação estatal.  
Não se trata, insisto, de hipertrofiar o “processo” em detrimento do 
“direito”, mas de ter (cons)ciência dos limites que existem para o 
exercício da função jurisdicional – sempre e invariavelmente desde o 
“modelo constitucional” –, e que o processo, o procedimento e, de 
forma ampla, a atuação das partes não estão sujeitos a negociações 
que atritem com o seu núcleo duro, muito bem representado pelas 
normas de ordem pública ou cogentes. Não pode a lei federal, 
passando por cima do inciso XI do art. 24 da CF, em verdade 
desconsiderando-o, “delegar” liberdade a determinados sujeitos do 
processo para estabelecer o seu próprio procedimento ou os seus 
próprios ônus, poderes, faculdades e deveres processuais. 
Por tal razão, ao menos por ora, não vejo como aceitar convenções 
processuais sobre: (i) deveres e poderes do magistrado ou sobre 
deveres regentes na atuação das partes e de seus procuradores; (ii) 
sobre a força probante dos meios de prova; (iii) sobre os pressupostos 
de constituição e desenvolvimento válido do processo e/ou do 
exercício do direito de ação; (iv) sobre as hipóteses (e o regime) da 
tutela provisória; (v) sobre as formas e técnicas de cumprimento da 
sentença, inclusive o provisório, e de execução; (vi) sobre a coisa 

                                                           

61 CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. 2. ed. rev., atual. e ampl. Salvador: 
JusPodvm, 2018, p. 363. 
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julgada; (vii) sobre o número de recursos cabíveis ou interponíveis; ou 
(viii) sobre as hipóteses de rescindibilidade.62 

 

 Portanto, nessas hipóteses mencionadas no trecho acima citado, entende-se 

que, em respeito às matérias de ordem pública, não se admitiria a realização de 

negócios jurídicos processuais nestes casos, devendo o juiz, controlar a validade 

dessas convenções ou reduzir-lhe os efeitos à parte válida pactuada. 

                                                           

62 BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 
190. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÕES 

 

 Ao longo do presente trabalho, nos debruçamos sobre os negócios jurídicos 

processuais e a possibilidade de sua realização em processos envolvendo relações 

de consumo. 

 Vimos que os negócios jurídicos processuais podem ser entendidos como 

negócios realizados pelas partes para modificarem o procedimento e alterarem 

situações jurídicas processuais, seja antes ou durante o próprio processo. 

 Estes negócios são decorrentes do princípio da cooperação trazido pelo 

CPC/15, que deve nortear a conduta das partes durante todo o procedimento. O 

CPC/15, na verdade, incentivou a realização dos negócios jurídicos processuais ao 

estabelecer a cláusula geral prevista em seu art. 190, prevendo a possibilidade da 

realização de negócios atípicos, isto é, aqueles não positivados e expressamente 

previstos na lei. 

 Após estudarmos os negócios jurídicos processuais em si, examinamos seu 

histórico no cenário nacional, bem como sua classificação e requisitos de validade. 

 Sobre os requisitos de validade, cumpre destacar que se trata de um negócio 

jurídico como outro qualquer e, portanto, devem ser respeitados os requisitos 

expressamente previstos no art. 104 do Código Civil: a capacidade do agente, 

observância à forma prevista ou não proibida pela lei, e o objeto ser lícito, possível e 

determinado (ou determinável). 

 Finalizando o tópico específico dos negócios jurídicos, constatamos que estes 

não dependem de homologação judicial, cabendo ao juiz apenas a apreciação dos 

requisitos formais de validade, evitando que o acordo extrapole o interesse público ou 

tenha se formado, de alguma forma, sem observar a plena autonomia das partes. 

 Em seguida, adentramos na análise dos aspectos relacionados ao direito do 

consumidor. Assim, perpassamos as definições de consumidor, de acordo com cada 

uma das teorias previstas na doutrina. 

 Além disso, conceituamos vulnerabilidade, da qual os consumidores têm 

presunção, como situação de desequilíbrio e desigualdade existente estes e os 

fornecedores dentro de uma relação consumerista.  
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 Adicionalmente, averiguamos que hipossuficiência significa carência de 

recursos para praticar algum ato no âmbito processual, de modo que não há sempre 

sua presunção, devendo ser verificada no caso concreto. 

 Em seguida, efetivamente adentramos no objeto principal de estudo do 

presente trabalho, e analisamos a possibilidade de realização dos negócios jurídicos 

processuais em processos envolvendo relações consumeristas.  

 Sobre este ponto, propusemos uma alternativa teórica ao impedimento previsto 

no parágrafo único do art. 190, que impede a realização de negócios em casos de 

manifesta vulnerabilidade. 

 Nesse cenário, para que a vulnerabilidade não se torne um impeditivo, 

concluímos que os requisitos formais de validade, previstos no art. 104 do CC, devem 

ser sempre observados, sob pena de invalidade do negócio. Além disso, ponderamos 

que os negócios devem se limitar a direitos que admitam autocomposição, conforme 

já previamente previsto no art. 190 do CPC/15. 

 Ademais, a somar aos requisitos de validade, o princípio do autorregramento 

da vontade deve ser observado. Este princípio, conforme se viu, nada mais é do que 

a possibilidade de as partes, em um ambiente processual, exercer o direito 

fundamental de liberdade, regulando o processo jurisdicional sem restrições e de 

acordo com sua conveniência. 

 Com este princípio, e estando presentes os requisitos de validade, as partes 

têm total autonomia para ajustar o procedimento, não havendo, por ora, qualquer 

óbice para a realização dos negócios processuais em processos consumeristas. 

 Contudo, notamos que a situação de “manifesta vulnerabilidade”, prevista no 

parágrafo único do art. 190 do CPC/15, se torna um verdadeiro obstáculo, uma vez 

que se presume que o consumidor seria vulnerável perante o fornecedor. 

 Nesse sentido, a alternativa proposta, partiu da fragmentação da 

vulnerabilidade em quatro espécies distintas: técnica, jurídica, fática e informacional. 

 Assim, inferimos que a vulnerabilidade (a) técnica, é aquela relacionada ao 

desconhecimento, pelo consumidor, das informações especializadas sobre o 

objeto/serviço adquirido; (b) jurídica, é aquela verificada quando o consumidor não 
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possui conhecimento e/ou orientação jurídica; (c) fática, é aquela relacionada às 

condições de superioridade mantidas pelo fornecedor em detrimento do consumidor; 

e (d) informacional, é aquela vinculada à carência de informações disponibilizadas 

pelo fornecedor, que limita o acesso do consumidor às informações. 

 A partir dessa fragmentação, pode-se ver que a vulnerabilidade jurídica se 

relaciona intrinsicamente à algumas hipóteses específicas, como: ausência de 

conhecimentos e informações atinentes ao contrato ou ao processo e ausência de 

orientação jurídica adequada e deve ser apurada observando-se as circunstâncias do 

caso concreto. 

 Aqui é que chegamos à conclusão mais importante do presente trabalho. Como 

os negócios jurídicos processuais tem o condão de produzir efeitos 

predominantemente no âmbito processual, possibilitando às partes a mudança no 

procedimento, conforme sua conveniência, não há, em tese, influências significativas 

no âmbito do direito material. 

 Desta maneira, a única espécie de vulnerabilidade que seria um impeditivo à 

realização desses negócios (que são inerentes ao âmbito processual), seria a jurídica, 

porquanto é a única que capaz de influir no âmbito processual e procedimental. As 

demais espécies de vulnerabilidade - em que pese possam ter alguma interferência - 

relacionam-se predominantemente à aspectos fáticos e de direito material e, portanto, 

não influenciam significativamente na realização dos negócios jurídicos processuais. 

 Assim, entendemos que, a menos que seja constatada, no caso concreto, a 

existência de vulnerabilidade jurídica, não há obstáculo para que um negócio jurídico 

processual seja realizado no âmbito de processos que envolvam relação de consumo. 

 Significa dizer que, se ausente a vulnerabilidade jurídica, o consumidor será 

orientado ou terá o conhecimento do negócio que está a realizar. Se presente, o 

consumidor não poderia, como defendemos, realizar o negócio jurídico sob qualquer 

hipótese, sob pena de prejudicialidade. 

 Ainda, estudamos rapidamente três hipóteses de limitação à realização dos 

negócios, que se aplicam na formação de todo e qualquer negócio, são elas: a reserva 

de lei, a observância do princípio da boa-fé e respeito às questões de ordem pública. 
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 Enfim, levando-se em consideração tudo o que foi aqui exposto, estudado, 

analisado e explicado, tudo leva a crer que os negócios jurídicos processuais são 

benéficos e podem sim ser pactuados entre consumidores e fornecedores no âmbito 

de processos. 

 Isso pois, uma vez (a) presentes os requisitos de validade, (b) observado o 

princípio do autorregramento da vontade; e (c) ausente a vulnerabilidade jurídica, não 

há qualquer óbice que impeça a realização dos negócios jurídicos processuais em 

processos envolvendo relações de consumo. 

 Aliás, verdade seja dita, eles podem e devem ser realizados e incentivados, 

posto que, através da efetiva colaboração das partes, o processo tende a ser mais 

proveitoso, menos custoso, mais conveniente e a gerar diversos outros benefícios às 

partes, inclusive ao próprio consumidor. Isso tudo, sem renunciar aos princípios e 

garantias constitucionais e a uma decisão igualmente justa e fundamentada. 

 No entanto, julgamos que, somente no caso concreto é que se poderá avaliar 

a legitimidade e serventia destes negócios realizados em processos envolvendo 

relações de consumo, tendo em vista que, a análise das particularidades de cada caso 

é essencial para verificar a presença da vulnerabilidade jurídica, bem como de 

eventual efeito deletério e desfavorável ao consumidor, cabendo ao magistrado, 

derradeira e peremptoriamente, recusar-lhe a aplicação caso presente uma dessas 

circunstâncias. 
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