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RESUMO 

 

O presente trabalho visa a responder de que forma o dever de cooperação positivado no 

Código de Processo Civil atual conforma a atuação judicial nos processos regidos por 

convenção processual. Para tanto, parte-se da premissa de que a cooperação é fenômeno 

existente fora do processo (e inclusive fora do direito), e também na arbitragem. Na 

segunda parte do trabalho, busca-se sistematizar e explicar as condutas que se espera do 

julgador diante de processos regidos por convenção processual ou que possam sê-lo, 

representadas nas funções de fomento, controle e aplicação dos negócios jurídicos 

processuais. 
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ABSTRACT 

 

The present study aims to answer how the cooperation duty imposed by the current Code 

of Civil Procedure conforms the judicial acting in the lawsuits governed by procedural 

agreements. In order to do so, it starts with the premise that cooperation is a phenomenon 

that can be observed outside civil procedure (and even outside the law), and also in 

arbitration. In the second part of the paper, it seeks to systematize and explain the conducts 

that are expected from the judge in relation to actions governed by or which may be 

governed by procedural agreements, represented in the functions of incentive, control and 

application of contractualized procedures. 
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RÉSUMÉ 

Le présent document vise à répondre de quel manière le devoir de coopération positivé 

dans le Code de Procédure Civile brésilien actuel conforme l’action judiciaire dans les 

actions régis par des accords proceduraux. Pour ce faire, on part de la premisse que la 

coopération est un phénomène extérieur au droit procédural (et même hors-la-loi), ainsi 

que dans l’arbitrage. Dans la deuxièmepartie du document, on cherche à systématiser et 

expliquer la conduite attendue du juge par rapport aux actions régis par ou pouvant être 

régis par des conventions procéssuels, représentés dans les fonctions de fomentation, de 

contrôle et d’application des accords proceduraux. 

 

MOTS-CLES: accords procéduraux – contractualisation des litiges – devoir de coopération – 

rôle du juge 
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INTRODUÇÃO 

Embora o Código de Processo Civil atual esteja em vigência há 

relativamente pouco tempo (menos de três anos na data do depósito da presente tese), 

quiçá em razão do sabor da novidade, há, literalmente, dezenas de trabalhos escritos a 

respeito do tema das convenções processuais, entre artigos, dissertações, teses e livros
1
. 

Conquanto parte da doutrina já admitisse a existência de certos negócios 

jurídicos processuais sob a égide do Código de Processo Civil revogado, as possibilidades 

de ampla celebração de convenções processuais (conferida pelo artigo 190 do Código de 

Processo Civil) e o aumento das hipóteses dos negócios processuais típicos no diploma 

processual vigente têm sido bastante comentadas, ensejando a mencionada multiplicação 

de material acadêmico. 

Nesse contexto, alguns temas, como, por exemplo, a possibilidade teórica de 

existirem convenções processuais – tanto por estarem no meio do caminho entre o 

publicismo comumente associado ao processo civil e o privatismo que se relaciona aos 

negócios jurídicos entre particulares, quanto em razão do dogma da irrelevância da vontade 

no processo civil –, não precisam (nem devem) ser revisitados neste trabalho, para que a 

discussão possa prosseguir. 

Da mesma forma, não se tratará da possibilidade e adequação de 

enquadramento das convenções processuais na teoria ponteana de ato-fato-negócio 

jurídico, que já foi eficazmente desenvolvida
2
. 

                                                           
1
 Vide referências ao longo do presente trabalho. 

2
 Vide, a respeito, PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA, Sobre os acordos de procedimento no Processo Civil 

Brasileiro, in ANTONIO DO PASSO CABRAL, PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA, Negócios processuais, v. 1, 

coleção Grandes Temas do novo CPC, Salvador, Juspodium, 2015, p. 84; LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA, 

referindo Marcos Bernardes de Mello, Negócios jurídicos processuais no Processo Civil Brasileiro, in 

ANTONIO DO PASSO CABRAL, PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA, Negócios processuais, v. 1, coleção Grandes 

Temas do novo CPC, Salvador, Juspodium, 2015, p. 32; MARÍLIA SIQUEIRA DA COSTA, Convenções 

processuais sobre intervenção de terceiros, dissertação de mestrado apresentada à Faculdade de Direito do 

Largo de São Francisco da Universidade de São Paulo como requisito parcial à obtenção do título de mestra 

sob a orientação do Prof. Associado Associado Heitor Vitor Mendonça Sica, São Paulo, 2017, p. 34. Há 

versão comercial deste último trabalho, intitulada Convenções processuais sobre intervenção de terceiros, 

Salvador, Juspodium, 2018, que não foi consultada por ter sido lançada poucas semanas antes do depósito 

desta tese, de modo que todas as referências são à versão acadêmica depositada na biblioteca da Faculdade. 
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Esses dois “grandes assuntos” (presentes em praticamente todas as obras a 

respeito do tema) serão, assim, tomados como premissas, e referidos ao longo do texto com 

as explicações pertinentes, mas sem aprofundamento maior. 

O presente trabalho, assim, se divide em duas partes: primeiramente, 

pretende-se enquadrar a possibilidade de celebração de convenções processuais como a 

manifestação processual do fenômeno da cooperação, que se observa fora do processo e, a 

rigor, até mesmo fora do direito. 

Para isso, discorre-se sobre as noções de cooperação, e de contrato de 

cooperação (tomada de empréstimo do direito empresarial e financeiro), passando-se pelas 

razões pelas quais empresas em ambiente de mercado optariam por celebrá-lo. 

Na sequência, explica-se que, na arbitragem, se verificam os efeitos do 

dever de cooperação de maneira mais evidente, partindo-se então para exposição dos 

contornos, conteúdo e manifestações desse dever inseridos no Código de Processo Civil. 

O segundo capítulo dessa primeira parte trata das convenções processuais, 

suas possibilidades e limites à luz das disposições do Código de Processo Civil, de modo a 

permitir a posterior análise das posturas do julgador nos processos por elas regidos. 

Na segunda parte do trabalho, foca-se na atuação do juiz. Mais 

especificamente, a atenção se volta para as posturas que se entende deva o magistrado 

adotar em processos regidos por convenção processual (ou que tenham potencial para 

celebração de convenção processual), um tanto diversas dos casos em que essa 

possibilidade seja inexistente. 

Como se explicará, os comportamentos que se espera do julgador no 

processo regido por convenção processual decorrem do dever de cooperação que lhe é 

imposto pelo Código de Processo Civil, e se estruturam em três vertentes: fomento aos 

negócios jurídicos processuais (como decorrência do dever de tentar conciliar as partes), 

controle do conteúdo das convenções processuais firmadas, quer em caráter antecedente ou 

incidental, e aplicação do negócio jurídico processual. 

Cada uma dessas posturas será, a seu tempo, explicada e justificada, de 

modo a permitir compreender-se sua função no processo e o alcance respectivo. 
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Ainda, a análise desses comportamentos esperados conduz, como se 

demonstrará, à conclusão de que o juiz não é parte nas convenções processuais, qualquer 

que seja o tipo respectivo ou o cenário em que sejam celebradas. 

Por fim, apresenta-se conclusão com análise crítica da possibilidade de 

demonstração da tese. 

 

 

A TESE PROPOSTA 

 

O presente trabalho pretende desenvolver uma tese central que pode ser 

traduzida na seguinte pergunta de trabalho: de que maneira o dever de cooperação previsto 

no Código de Processo Civil condiciona a atuação do magistrado nos processos regidos por 

convenção processual? 

A hipótese a ser testada é a seguinte: nos processos que admitam convenção 

processual (ou, de maneira até mais intensa, naqueles em que as partes tenham celebrado 

convenção processual), a atuação do magistrado deve ser distinta dos processos em que 

não se cogite de negócios processuais. 

Para testar a hipótese e responder à pergunta, em primeiro lugar, explora-se 

a ideia de que a cooperação enquanto dado da realidade existe fora do ambiente processual 

(e até mesmo fora do direito), de modo que as convenções processuais são, em princípio, 

mera extensão desse fenômeno para dentro do processo civil, como materialização do 

dever de cooperação positivado pelo Código de Processo Civil. 

Para isso, fixa-se como premissa que a cooperação entre dois ou mais 

sujeitos pode ser observada nos mais variados ambientes, em situações regidas ou não pelo 

direito, dependendo de poucos (e simples) fatores que – ao contrário de críticas bastante 
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sonoras
3
 – podem muito bem se verificar no processo civil, ainda que haja divergência ou 

animosidade entre as partes. 

A partir disso, desenvolve-se a ideia de que o juiz não se exime de cooperar 

com as partes, propondo-se sistematização das condutas que se espera do julgador diante 

da possibilidade de as partes virem a celebrar convenções processuais, ou mesmo em face 

de negócios processuais já realizados, sintetizadas nas atividades de fomento, controle e 

sujeição. 

Em relação a esse aspecto, conquanto se tenha verificado debate na doutrina 

acerca de o juiz ser ou não parte na convenção processual, não se identificou tratamento 

sistematizado de como se espera que ele efetivamente atue diante da potencialidade prática 

da celebração de negócios processuais, nem mesmo estudo a respeito de por quais razões 

eventualmente o julgador se veria inclinado a fazê-lo. 

Estruturalmente, o presente trabalho será dividido em duas partes e a 

primeira, por sua vez, subdivididas em capítulos. 

A primeira será dedicada à relação entre autonomia da vontade, convenções 

processuais e cooperação, partindo-se do dogma da irrelevância da vontade no processo 

civil e respectiva superação. 

Estabelece-se então paralelo com a arbitragem para demonstrar que a 

cooperação, a bem da verdade, já existia no processo (ou, de maneira mais ampla, nos 

métodos de solução adjudicada de conflitos), e se apresentam os contornos do dever de 

cooperação no processo civil, cuja materialização pode se dar na forma de convenção 

processual. 

                                                           
3
 Veja-se, por exemplo: “Então agora as partes deverão cooperar entre si? Parte e contraparte de mãos dadas 

a fim de alcançarem a pacificação social... Sem ironias, mas parece que Hobbes foi expungido da “natureza 

humana”. Freud também. O novo CPC aposta em Rousseau. No homem bom. Ou seja, com um canetaço, 

num passe de mágica, desaparece o hiato que as separa justamente em razão do litígio. Nem é preciso dizer 

que o legislador pecou ao tentar desnudar a cooperação aventurando-se em setor cuja atuação merece ficar a 

cargo exclusivo da doutrina. E o fez mal porque referido texto legislativo está desacoplado da realidade, 

espelha visão idealista e irrefletida daquilo que se dá na arena processual, onde as partes ali se encontram 

sobretudo para lograr êxito em suas pretensões. Isso é, digamos assim, natural, pois não? Disputar coisas é 

uma coisa normal. Não fosse assim não haveria “direito”. Direito é interdição. É opção entre civilização e 

barbárie. Desculpem-nos nossa franqueza.” LENIO LUIZ STRECK et alli, A cooperação processual do novo 

CPC é incompatível com a Constituição, Consultor Jurídico, disponível em https://www.conjur.com.br/2014-

dez-23/cooperacao-processual-cpc-incompativel-constituicao, acesso em 2.4.2018.  

https://www.conjur.com.br/2014-dez-23/cooperacao-processual-cpc-incompativel-constituicao
https://www.conjur.com.br/2014-dez-23/cooperacao-processual-cpc-incompativel-constituicao
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Passa-se à cooperação como fenômeno identificável em outras áreas do 

direito (e até mesmo fora dele, como já se mencionou) e à noção de convenções 

processuais como a extensão desse dado da realidade para dentro do processo civil. 

Necessário, assim, tecer considerações sobre o fenômeno da cooperação, sobre a ideia de 

contratos de cooperação que vem ganhando força em direito empresarial e, finalmente, 

sobre as convenções processuais da forma como lei e doutrina as concebem no nosso 

sistema. 

Ainda, dedica-se um capítulo ao estudo das convenções processuais 

propriamente, suas hipóteses de cabimento, objeto, possibilidade e limites, cuja 

compreensão é necessária para fazer correlação com a segunda parte do trabalho. 

Nessa segunda parte, como já se adiantou, foca-se na atuação do juiz (ou 

seja, explica-se de que maneira se espera que ele deva atuar nos processos regidos por 

convenção), visando à sistematização das condutas que se pretende sejam adotadas – 

fomento, controle, aplicação –, para então, concluir. 

 

 

AINDA EM CARÁTER INTRODUTÓRIO: DO DIÁLOGO CONSTANTE COM A 

ARBITRAGEM 

 

A premissa de que processo regido por convenção processual e arbitragem, 

embora sejam geneticamente distintos, possuem semelhanças que os aproximam 

substancialmente
4
, previamente enunciada, será oportunamente fixada no corpo do 

trabalho. 

                                                           
4
 “(...) without considering the implications of contract procedure it is difficult to gauge the ramifications of 

other forms of private involvement in dispute resolution, including arbitration and post-dispute procedural 

stipulations.” E também: “(…) contract procedure functions as a form of privatization – the outsourcing of 

government functions – and that it implicates the structure and design of public institutions.” KEVIN E. 

DAVIS, HELEN HERSHKOFF, Contracting for procedure, William & Mary Law Review, 53:2011, pp. 511 e 

512. 
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Entretanto, possível desde logo adiantar que a comparação entre esses dois 

métodos de resolução de controvérsia será realizada ao longo de todo o presente estudo. 

Com efeito, a arbitragem fincou raízes no Brasil
5
, tendo-se firmado

6
 como o 

método por excelência de resolução de determinados conflitos, especialmente entre 

litigantes com alto poder aquisitivo, ou que envolvam assuntos sensíveis em relação aos 

quais se entende a publicidade inerente ao processo judicial como prejudicial, ou ainda em 

casos altamente especializados. 

Por isso, a experiência construída nesse campo nos pouco mais de 20 anos 

da lei de arbitragem atual (Lei nº 9.307/1996) configura precioso repositório de ideias para 

se pensar os negócios jurídicos processuais, inovação recém-trazida pelo Código de 

Processo Civil atual. 

Sem a pretensão de avançar demais sobre o conteúdo propriamente da tese, 

necessário ressalvar que não se pretende, com isso, ignorar as diferenças entre esses dois 

métodos de resolução de conflitos. 

Sabe-se, por exemplo que, em situações normais, é de se esperar que o 

painel arbitral possa dedicar muito mais tempo e atenção a um determinado caso
7
 do que o 

juiz estatal jamais poderia, em razão do volume de trabalho a que está sujeito
8
, o que por 

                                                           
5
 Veja-se, a respeito, CARLOS ALBERTO CARMONA, Arbitragem e processo, 3ª edição revista, atualizada e 

ampliada, São Paulo, Atlas, 2009, pp. 2-3. 

6
 “A falta de tradição decorrente dos entraves legais outrora existentes – tais como a ineficácia jurídica da 

cláusula arbitral, que sempre dependia do compromisso para surtir efeitos, a necessidade da homologação 

judicial do laudo arbitral e a necessidade da dupla homologação perante o Supremo Tribunal Federal para a 

execução das sentenças arbitrais estrangeiras cede espaço paulatinamente a uma nova realidade marcada pela 

crescente e já cotidiana prática da arbitragem, potencializada pela declaração incidental da 

constitucionalidade dos dispositivos da Lei 9.307/96 em dezembro de 2001 e pela ratificação da Convenção 

de Nova Iorque em julho de 2002.” RAFAEL FRANCISCO ALVES, A imparcialidade do árbitro no direito 

brasileiro: autonomia privada ou devido processo legal?, Revista de Arbitragem e Mediação, 7:2005, pp. 

110-111. 

7
 “A arbitragem vale o que vale o árbitro. Este adágio, referido em larga escala pela doutrina arbitral, põem 

em relevo uma das vantagens da arbitragem, ou seja, a especialidade do árbitro e o papel relevante que 

desempenha no curso do procedimento arbitral.” JOSÉ EMÍLIO NUNES PINTO, Recusa e impugnação de 

árbitro, Revista de arbitragem e mediação, 15:2007, p. 81, destaque do original. 

8
 Essa observação não passou despercebida por FLÁVIO LUIZ YARSHELL, para quem “(...) o processo 

jurisdicional – estatal ou arbitral – permanece como instrumento de objetivos que também são públicos: a 

atuação do direito objetivo, a pacificação social e a afirmação do poder estatal. Assim, não se pode 

simplesmente colocar juiz estatal e árbitro em idêntico patamar. Uma arbitragem é instituída para um caso 

específico e os árbitros são – ou estão – juízes dessa particular situação; já o órgão estatal tem a seu cargo 

uma plêiade de processos, de tal sorte que a criação de regras convencionais particulares deve levar em conta 

as características, peculiaridades e limites (jurídicos e estruturais) do órgão estatal e da atividade por ele 
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sua vez gera expectativa de impacto positivo tanto na duração do procedimento arbitral 

quanto na qualidade da decisão
9
. A observação poderia se estender também a 

equipamentos à disposição das partes e do painel, e auxiliares da justiça, naturalmente. 

Tampouco se desconsidera “a confiança (fidúcia) como mecanismo 

fundamental na diferenciação entre arbitragem e processo judicial, entre árbitro e juiz”, 

pois, como explica TERCIO SAMPAIO FERRAZ JÚNIOR, “a confiança fiducial no juiz togado 

repousa muito mais na presunção de neutralidade da instituição estatal, não no sentido de 

que seja imune às influências do meio circundante, mas de que goza da legitimidade dada 

pelo consenso presumido de todos (terceiro institucionalizado)”, ao passo que o árbitro 

“goza de legitimidade pelo consenso presumido dos que o indicam expressivamente”
10

. 

De todo modo, feitos os necessários descontos, a análise das razões pelas 

quais alguns contratantes escolhem recorrer à arbitragem pode fornecer pistas importantes 

para compreender o que se poderia entender como atrativos dos negócios processuais
11

. 

Outra distinção crítica é a possibilidade de especialização do árbitro na área 

de conhecimento sobre a qual se desenvolve a disputa e o fato de que suas decisões estão 

sujeitas a menor controle do que as do juiz. Esses dados, aponta MAURO RUBINO-

SAMMARTANO, associados às circunstâncias já mencionadas de que o árbitro é apontado 

especificamente para o caso e remunerado pelas partes (enquanto o juiz é servidor público 

                                                                                                                                                                                
desenvolvida. Em contrapartida, essa distinção e tais limites não podem servir de pretexto para que se recuse 

validade ou efetividade a regras convencionais das partes sob o argumento de falta de estrutura ou de tempo.” 

Que futuro está reservado para as convenções das partes em matéria processual?, disponível em 

http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/que-futuro-esta-reservado-para-as-convencoes-das-partes-

em-materia-processual/17175, acesso em 6.12.2016, p. 2. 

9
 HENRY S. NOYES critica essa opinião, ao fundamento de que “[e]ven where arbitration is faster than 

litigation, however, this efficiency is likely the result of the system that the parties have designed. Arbitration 

is faster because the party-selected procedures dictate a speedy resolution by waiving a jury, stream-lining 

discovery, and otherwise ensuring that the dispute resolution procedures guarantee a quick decision. If these 

same parties ay waive a jury, streamline the discovery process, and alter other procedures to guarantee a 

quick decision while remaining in the public court system, they may obtain the same efficiency.” If you 

(re)build it, they will come: contracts to remake the rules of litigation in arbitration’s image, Harvard Journal 

of Law & Public Policy, 30:2007, disponível em https://ssrn.com/abstract=891301, acesso em 25.5.2018, 

p. 586. 

10
 Suspeição e impedimento em arbitragem – sobre o dever de revelar na Lei 9.307/1996, Revista de 

Arbitragem e Mediação, 28:2011, p. 71. 

11
 “Given the contractual power to design a congenial trial process, what would powerful parties desire? One 

way to gauge their wish list would be to examine the reasons that they are said to choose arbitration clauses: 

to choose law that minimizes their liability, to eliminate class actions, to eliminate the jury, to avoid 

publicity, and to save time and money without sacrificing procedural advantage. Arbitration also avoids 

collateral estoppel and the creation of unwanted precedent.” ELIZABETH THORNBURG, Designer Trials, 

Journal of Dispute Resolutions, 2006:2006, disponível em www.heinoline.com, acesso em 2.6.2018, p. 192. 

http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/que-futuro-esta-reservado-para-as-convencoes-das-partes-em-materia-processual/17175
http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/que-futuro-esta-reservado-para-as-convencoes-das-partes-em-materia-processual/17175
https://ssrn.com/abstract=891301
http://www.heinoline.com/
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cuja função principal é julgar) poderiam teoricamente influenciar os mecanismos de 

tomada de decisão de um e de outro julgadores
12-13

. 

De todo modo, o exame dos poderes e deveres do árbitro desponta como 

vetor metodológico importante para compreender os limites da atuação do juiz no processo 

regido por convenção processual, permitindo comparar e contrastar o que se espera da 

figura do julgador
14

 num e noutro métodos de solução de conflitos, novamente, sem 

pretender afirmar que são idênticos. 

Por essas razões, ao longo do texto, as referências à arbitragem serão 

frequentes, da mesma forma que a comparação entre esta e o processo regido por 

convenção processual.  

                                                           
12

 Vide, a respeito, The decision-making mechanism of the arbitrator vis-à-vis the judge, Journal of 

international arbitration, 25:2008, pp. 168-169. 

13
 Discorda CARLOS ALBERTO CARMONA, embora (ressalve-se) no contexto de, em 1990, defender o caráter 

jurisdicional da arbitragem: “(...) qual seria a diferença entre a atividade do juiz e a do árbitro? 

Intelectualmente, nenhuma: ambos analisariam o fato à luz dos cânones jurídicos para perquirir a verdade e 

declarar a norma aplicável à espécie; ambos colheriam provas, resolveriam questões e profeririam a decisão 

final. Ambos, portanto, declarariam o direito.” Arbitragem e jurisdição, Revista de Processo, 58:1990, 

disponível em www.rt.com.br, acesso em 29.6.2018, p. 2 (arquivo digital). 

14
 “Da definição de arbitragem compromissória, podemos extrair o traço contratual da arbitragem, expresso 

na máxima de que a arbitragem é contratual na fonte e jurisdicional em seu desenvolvimento. Por outro lado, 

encontra-se, ainda aí, o conceito difundido de que a missão dos árbitros consiste numa obrigação de resultado 

ou seja, o compromisso de dar a sua opinião sobre a controvérsia, dirimindo-a. assim sendo, não podia o 

pretor obrigar a que uma pessoa viesse a assumir a função de árbitro, mas, uma vez aceita esta, a controvérsia 

restava aos seus cuidados e deveria, portanto, ditar uma sentença.” JOSÉ EMÍLIO NUNES PINTO, Recusa cit., p. 

82. 

http://www.rt.com.br/
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CONCLUSÃO 

 

Buscava-se, com o presente trabalho, compreender de que maneira o dever 

de cooperação positivado no Código de Processo Civil condiciona a atuação do magistrado 

nos processos regidos por convenção processual, testando a hipótese de que essa atuação 

nestes casos deveria ser diferente daqueles em que não houvesse (ou não existisse 

possibilidade de) celebração de negócios jurídicos processuais. 

Viu-se que a cooperação entre partes que à primeira vista poderiam ter 

interesses antagônicos em relação a determinados pontos (e, portanto, não teriam 

incentivos para se ajudarem mutuamente) existe fora do processo civil – e até mesmo fora 

do direito –, sendo possível identificar diversas razões pelas quais isso acontece (reputação, 

sombra do futuro, perspectiva de ganhos à luz dos custos envolvidos, etc.), a partir da 

formulação teórica da categoria dos contratos de cooperação. No processo, a arbitragem é 

também um exemplo desse fenômeno. 

Após análise dos contornos do dever de cooperação no processo civil, essa 

constatação permitiu enquadrar a possibilidade de ampla celebração de convenções 

processuais (arts. 190, 191, CPC) como desdobramento processual do fenômeno que já 

vinha sendo observado em outras searas, de modo a relacionar autonomia da vontade, 

cooperação e negócios jurídicos processuais. Registrou-se que a autonomia da vontade é, 

da mesma forma, princípio fundante da arbitragem. 

Tratou-se das possibilidades e limites das convenções processuais, de modo 

a construir embasamento teórico para a análise da atuação que se esperava do julgador nos 

processos regidos por negócio jurídico processual – com atenção especial a possibilidades 

genéricas, que não foram (nem poderiam ser em sua totalidade) antevistas pelo legislador. 

Na segunda parte do trabalho, deu-se foco à atuação do juiz, explicando que, 

nos processos regidos por convenção processual, ou que poderiam sê-lo, competem-lhe as 

funções de fomento, controle e aplicação respectiva, tendo-se demonstrado por que o 

julgador não é parte do negócio jurídico processual em nenhuma situação. 



151 

Essa sistematização permite concluir que, da mesma forma que não é dado 

ao juiz deixar de tentar conciliar as partes em relação ao direito material, ele também não 

pode deixar de exercer seu dever de fomento em relação às convenções processuais nos 

processos que as admitem. Ele tampouco pode alterar de ofício o conteúdo das convenções 

processuais ou simplesmente se recusar a aplicá-las por entender inconvenientes seus 

termos, pois a autonomia da vontade das partes no momento da celebração oferece barreira 

à sua atuação. 

Esclareceu-se, ainda, que o dever de controle do conteúdo da convenção 

processual que compete ao magistrado engloba a análise da abusividade da inserção em 

contrato de adesão, de eventual situação de vulnerabilidade de uma das partes, e das 

invalidades previstas no Código Civil relativamente aos negócios jurídicos, mas não se 

restringe a elas: conforme se demonstrou, esse exame deve abranger também as causas de 

nulidade de sentença arbitral que se referem à consensualidade (ou seja, à livre e adequada 

manifestação de vontade relativa à própria escolha do procedimento arbitral – ou, no caso, 

do procedimento regido por convenção processual), aplicadas por analogia. 

No que diz respeito à terceira função do juiz, demonstrou-se que cabe ao 

juiz a aplicação da convenção processual porque fonte de obrigações válida, 

independentemente de sua própria manifestação de vontade (ou opinião) a respeito. Além 

de cumpri-la ele próprio, nessa função está inserido seu dever de diligenciar para que os 

sujeitos processuais também a cumpram (mediante tutela específica ou indeferimento de 

requerimentos contrários ao seu teor). 

Possível, ainda, afirmar com base na exposição realizada que o juiz não 

pode se negar a aplicar convenção processual por se tratar de negócio atípico ou pouco 

usual na cultura jurídica brasileira, pois a cláusula geral de negociação processual abre 

margem para que as partes busquem inspiração em contratos estrangeiros que já funcionem 

e que eventualmente possam lhe ser úteis. 

Assim, sistematizado o papel do juiz no negócio processual, entende-se 

haver sido confirmada a hipótese inicial, tendo-se que, para a validade e legitimação do 

processo, o julgador deverá exercer as mencionadas funções, na medida da sua adequação 

aos casos concretos, extraídas do seu dever de cooperação.  
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