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conflito



litígio



procedimento adequado



cr, art. 5º, liv



a que?



especificidades da situação 
jurídica subjacente

necessidade de 
determinados sujeitos 

participarem do processo

maior ou menor 
restrição probatória

necessidade de prazos 
serem maiores ou menores

etc...



em abstrato



estado



novo cpc



velho cpc 
reformado



novo enfoque



alteração de paradigma



lógica da 
“escolha do indivíduo”



preferências individuais



gestão pessoal de interesses



sem intermediários



a autonomia do jurisdicionado



enfim...



que tal seria?



notas do procedimento...



...fossem adequadas?



...moldadas?



em concreto



partes



cpc, 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”

(caput)



“de ofício ou a requerimento, o juiz controlará a
validade das convenções previstas neste artigo,
recusando-lhes aplicação somente nos casos de
nulidade ou inserção abusiva em contrato de
adesão ou no qual alguma parte se encontre
em manifesta situação de vulnerabilidade”

(parágrafo único)



perceba!!



“antes ou durante o processo”



mas...



nas ações de família?



e a indisponibilidade?



e os incapazes?



e os interesses em jogo?



e o mp?



direitos que 
admitam 

autocomposição

partes 
plenamente 

capazes

não manifesta 
vulnerabilidade não nulidade

art. 190



novo paradigma



senso criativo



inovação



originalidade



customização



eliminar ineficiências do rito



agir estratégico do profissional



vantagens ao incapaz



conflito  ≠  litígio



vamos aos exemplos....



escolha do foro na execução?
art. 781, I - no título confeccionado no próprio escritório



escolha antecipada de perito?
em ações contendo pedido de partilha de bens – no pacto antenupcial



intimações por apps?
CNJ, Procedimento de Controle Administrativo (PCA) 0003251-94.2016.2.00.0000



limitação de testemunhas?
em contrato de união estável



renúncia antecipada?
a recursos, réplica, provas...



blindagem patrimonial?
determinados bens não se sujeitarem à execução



indicação antecipada de bem?
determinados bem deveria ser excutido em primeiro lugar



enfim....


