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RESUMO 
 
O presente artigo propõe uma reflexão acerca do impacto do princípio da 

cooperação, também denominado de princípio da colaboração, na atividade 

jurisdicional. O princípio da cooperação no Direito Processual Civil tem sua origem 

na conjugação dos princípios da boa-fé objetiva e do contraditório, pois, no 

processo, sempre deve haver um diálogo à luz da boa-fé. O dever de cooperação 

não é apenas das partes, mas, também, e no mesmo nível de importância, incide 

sobre o juiz. Aqui reside o presente estudo, impondo-se o questionamento da 

extensão do dever de cooperação do juiz no processo, sobretudo, acerca dos seus 

deveres de esclarecimento, de consulta, de proteção ou prevenção e de auxílio. 

 
 

INTRODUÇÃO 
  

A partir da segunda metade do Século XX, desenvolveu-se 

uma nova teoria sobre o papel do Direito Constitucional, de modo que a Constituição 

passou a ser vista não mais como uma mera carta de intenções, mas, sim, como a 

principal fonte normativa do Direito. O Direito Processual Civil, como não poderia 

deixar de ser, passou, então, a ser estudado com a idéia de que o que deve 

prevalecer é o Estado Constitucional, passando a aplicar ao processo as premissas 

do Neoconstitucionalismo. Nesse momento, ganha relevância o tema da aplicação 



dos princípios na relação processual, sobretudo, o princípio da cooperação, ou da 

colaboração, segundo o qual as partes e o juiz devem cooperar entre si, por meio de 

diálogos e de comportamentos pautados na boa-fé objetiva. 

 

Neste estudo, propõe-se uma reflexão sobre os contornos do 

princípio da cooperação na atividade jurisdicional, entendendo-se, aqui, o princípio-

dever de cooperação nas suas diversas facetas: dever de esclarecimento, dever de 

consulta, dever de proteção ou de prevenção e dever de auxílio. Para tanto, parte-se 

do exame, em linhas gerais, do princípio do contraditório e da visão dialética do 

processo, para, depois, situar a máxima da cooperação no processo civil moderno. 

 

 

 1. A GARANTIA DO CONTRADITÓRIO 

 
O Processo Civil é uma produção do homem, um fenômeno 

cultural, oriundo da confluência de idéias, interesses, projetos e utopias de uma 

determinada sociedade, com características específicas de determinado tempo e 

espaço. Assim, malgrado o caráter formal do direito processual, a sua estrutura não 

é concebida pela mera adaptação técnica do instrumento processual a um objetivo 

determinado.  

 

Ao invés, nas palavras de ALVARO DE OLIVEIRA, a estrutura 

do processo civil é moldada “por escolhas de natureza política, em busca dos meios 

mais adequados e eficientes para a realização dos valores que dominam o meio 

social, estes sim estruturando a vida jurídica de cada povo, de cada nação, de cada 

Estado.”1

Na primitiva visão da ação como a voluntária submissão da 

controvérsia à decisão de uma autoridade superior, na qual não havia lugar para 

 Também a aplicação dos princípios deve dar-se de acordo com os valores 

do meio social, concretizando-se, pois, de acordo com as especificidades de cada 

tempo e espaço social. Isso não poderia ser diferente com o princípio do 

contraditório. 

 

                                                                 
1 Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. A garantia do Contraditório. In: Do Formalismo no Processo Civil. 2003, p. 
227. (a) 



procedimentos contra o adversário resistente a comparecer em juízo, o juiz 

mostrava-se incapaz de promover o julgamento de quem se recusasse a 

comparecer se a força física do autor não fosse bastante para tanto. A idéia de que 

o Tribunal pode promover atos processuais e julgar a causa na ausência do 

demandado, desde que este seja previamente cientificado de acordo com as 

formalidades previstas em lei, inicia-se efetivamente com o procedimento 

contumancial do direito romano post-clássico.2

No processo comum europeu, conquanto o contraditório fosse 

a sua base, o processo era pensado como ars dissedendi e ars oponendi et 

respondendi, exigindo-se uma paritária e recíproca regulamentação do diálogo 

judiciário.

 

 

3

Nos séculos XVI e XVII, o contraditório deixa, todavia, de ser 

visto como um mecanismo intrínseco e necessário à investigação da verdade, sendo 

rebaixado a princípio externo e puramente lógico-formal.

 Nesse contexto, preponderava a lógica do provável, na qual a dialética, 

lógica da opinião e do provável, valendo-se dos procedimentos argumentativos, 

pressupunha o diálogo e a colaboração das partes. O contraditório apresentava-se 

como o único meio para a investigação dialética da verdade provável.  

 

4

No decorrer do século XX, já sob a influência das idéias 

oriundas no Neoconstitucionalismo, o princípio do contraditório passou a abranger 

outros valores, sobretudo, a necessidade de maior ativismo judicial e o desejo de 

efetividade, com o intuito de promover a integração das tradicionais liberdades 

individuais com os direitos e garantias de natureza social, visando a assegurar a 

igualdade real das partes em face da lei. Inicia-se, assim, a alteração do alcance do 

 Nessa época, a garantia 

do contraditório passou a ser considerada atendida com a mera existência de uma 

audiência bilateral, ou seja, entendia-se suficiente como concretização do 

contraditório a audiência da outra parte. Essa concepção do princípio do 

contraditório ganhou relevo no século XIX, pois, nesse período, o juiz exercia um 

papel puramente passivo, cuja função precípua era apenas de verificar e assegurar 

o atendimento às regras formais do processo. 

 

                                                                 
2 Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. op. cit., p. 228. (a) 
3 Idem. Ibidem. p. 229. 
4 Idem. Ibidem. p. 230. 



princípio do contraditório, deixando de ser uma mera contraposição à demanda e 

passando a consistir em um atributo inerente a todos os momentos relevantes do 

processo. A garantia do contraditório deixa de ser meramente formal e passa a 

atender às pautas necessárias para o desenvolvimento de um processo justo.  

 

A partir dos anos cinquenta do século XX, ganha relevo a 

dimensão retórica e dialética do processo. Recupera-se, assim, nas palavras de 

ALVARO DE OLIVEIRA, “o valor essencial do diálogo judicial na formação do juízo, 

fruto da cooperação das partes com o órgão judicial e deste com as partes, segundo 

as regras formais do processo”.5 Nessa senda, a idéia da cooperação deve implicar 

um juiz mais ativo, colocado no centro da controvérsia, mas, também, deve ensejar 

um reforço do caráter isonômico do processo, com a participação ativa das partes. 

Ainda conforme ALVARO DE OLIVEIRA,6

Tendo em vista que o processo civil é um fenômeno cultural de 

produção exclusiva do homem, deve-se, de acordo com ALVARO DE OLIVEIRA, 

“estabelecer uma solução de compromisso, que permita ao processo atingir suas 

finalidades essenciais, em razoável espaço de tempo e, principalmente, com 

justiça.”

 o diálogo substitui com vantagem o 

confronto e a oposição, dando destaque ao concurso de atividades dos sujeitos 

processuais, com largo espectro tanto na colaboração da pesquisa dos fatos como 

na valorização da causa.  

  

 

2. ATIVISMO JUDICIAL 

 

7 E, ao mesmo tempo, deve-se “estar atento para que o poder concedido ao 

juiz não redunde em arbítrio ou comprometa sua necessária e imprescindível 

imparcialidade”.8

É importante que se ressalte que a maior ou menor liberdade 

concedida ao juiz guarda pertinência com a maior ou menor confiança do cidadão no 

   

 

                                                                 
5 Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. Efetividade e Processo de Conhecimento. In: Do Formalismo no Processo 
Civil. 2003, p. 253. (b) 
6 Idem. Ibidem. p. 253. 
7 Idem. Poderes do Juiz e Visão Cooperativa do Processo. In: Revista da AJURIS. v. 30, n. 90. 2003, p. 56. (c) 
8 Idem. Ibidem. p. 56  



Poder Judiciário. Nessa senda, deve-se destacar que a visão social do processo, 

consoante os ensinamentos de ALVARO DE OLIVEIRA,9

Ressurge, pois, como destacado ao fim da seção anterior, o 

valor essencial do diálogo na formação do juízo, concretizado pela cooperação das 

partes com o órgão judicial e deste com aquelas, de acordo com as regras formais 

do processo. Deveras, o diálogo, consoante ALVARO DE OLIVEIRA,

 impõe que o incremento 

dos poderes do juiz não deve significar sua necessária indeterminação, sob pena de 

o excesso de poderes do órgão judicial desembocar num processo substancialmente 

privado de formas, dirigido discricionariamente pelo juiz, com possível 

comprometimento à igualdade substancial das partes. 

 
Na visão moderna do processo civil, é de grande valia ter-se 

em conta que o juiz é um agente político do Estado, portador do poder estatal e 

expressão da democracia, sendo que a extensão dos seus poderes está arraigada à 

natureza e à função do processo civil, bem como à maior ou menor eficiência desse 

instrumento na realização dos seus objetivos. Realça-se, assim, o ativismo judicial 

como algo que realmente pode contribuir para a mais apurada realização da tutela 

jurisdicional. Impende atentar, contudo, que, em face da conturbada realidade da 

sociedade atual, que vive em constante mudança, revela-se inadequada a 

investigação solitária pelo órgão judicial.  

 

10

O princípio da cooperação exige, pois, um juiz mais ativo, 

situado no centro da controvérsia, o que, ao invés de causar um distanciamento com 

as partes e entre elas, vai buscar restabelecer o caráter isonômico do processo, ou, 

ao menos, conseguir um ponto de equilíbrio. Impende ressaltar que esse objetivo, 

dentro de uma perspectiva não autoritária do papel do juiz e mais contemporânea 

em relação à divisão do trabalho entre o juiz e as partes, somente pode ser 

 conduz à 

comparação, diminui o risco de opiniões preconcebidas e contribui para a formação 

de um juízo mais franco e racional.  

 

                                                                 
9 Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. op. cit., p. 59. (c) 
10 Idem.  op. cit., p. 234. (a) 

 



alcançado por meio do fortalecimento dos poderes das partes, com sua participação 

mais ativa e leal no processo, de modo a contribuir mais efetivamente à formação da 

decisão judicial, com ampla colaboração tanto na pesquisa dos fatos como na 

valorização jurídica da causa.11

A faculdade de as partes pronunciarem-se ativamente no 

processo dificulta o arbítrio judicial e exclui o tratamento da parte como simples 

objeto do processo, garantindo o seu direito de atuar de modo crítico e construtivo 

com vistas ao escorreito desenvolvimento do processo, apresentando antes da 

decisão a argumentação acerca de suas razões. O contraditório desponta, aqui, 

como o concreto exercício do direito de defesa para fins de formação do 

convencimento do juiz, atuando, assim, como anteparo à lacunosidade ou 

insuficiência da sua cognição e demonstrando o inafastável caráter dialético do 

processo.

   

 

12

Ocorre, todavia, que, malgrado se aceite a premissa de que, 

em regra, cabe livremente ao titular do direito material a decisão acerca de se este 

deve ou não ser defendido em juízo (princípio da demanda), não há como atribuir 

igual liberdade ao curso da marcha processual. De acordo com BARBOSA 

MOREIRA,

  

 

2.1 O juiz como condutor material do processo 
 

Uma concepção tradicional, desenvolvida ao longo do século 

XIX, confiava às partes a sorte do processo, atribuindo a estas tanto o seu 

surgimento como o seu desenvolvimento. Dependia da vontade particular a fixação 

do itinerário e o ritmo da marcha processual, sendo reservado ao juiz apenas o 

papel de observador distante, de fiscal incumbido apenas de assegurar as regras do 

jogo, para, no final, proclamar o vencedor.  
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11 Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. op. cit. p. 253. (b) 
12 Idem. op. cit. p. 234. (a) 
13 José Carlos Barbosa Moreira. Os Poderes do Juiz na Direção e na Instrução do Processo. In: Temas de Direito 
Processual (Quarta Série). 1989, p. 45-46. (a) 

 deve-se ver o litígio como uma enfermidade social, a cuja cura serve o 

processo. O aludido autor faz um raciocínio análogo do processo à doença de um 

paciente, para concluir que, embora livre para decidir se vai ou não se submeter a 



uma internação, optando por esta, tem de sujeitar-se ao seu regramento, não 

podendo impor, a seu bel-prazer, horários de refeições, visitas, nem mesmo seria 

razoável permitir ao paciente controlar a atividade do médico no uso dos meios de 

investigação necessários ao diagnóstico ou na prescrição do tratamento. O mesmo 

raciocínio deve, pois, ser feito em relação ao processo, porquanto, após a sua 

instauração, o seu rumo não depende exclusivamente da vontade do particular, 

devendo desenvolver-se por impulso oficial, à luz do que dispõe o art. 262 do CPC. 

 

As legislações modernas realçam o papel do juiz na condução 

do processo. No Código de Processo Civil brasileiro, como expressão, ainda que um 

pouco tímida, desse poder de condução do processo pelo juiz, citam-se, a exemplo 

de outros, os artigos 105, 110, 113, §2º, 182, §2º, 262, 267, §1º e §3º, 284 e, na 

questão atinente à matéria instrutória, os artigos 130, 342, 343, 355, 399, 418, 440, 

446, 451, etc. Forçoso destacar que o uso das faculdades instrutórias pelo juiz não é 

incompatível com o princípio da imparcialidade, pois, nas palavras de BARBOSA 

MOREIRA, tal fato “não exclui no órgão judicial a vontade de decidir com justiça, e 

portanto a de dar ganho de causa à parte que tenha razão”.14

Aos participantes do processo assiste o direito de exigir do juiz 

uma participação mais efetiva, cabendo-lhes, em contrapartida, o dever de colaborar 

para facilitar e estimular essa cooperação.

 

  

15 A colaboração entre os participantes do 

processo pressupõe, segundo MITIDIERO, “absoluta e recíproca lealdade entre as 

partes e o juízo, entre o juízo e as partes a fim de que se alcance a maior 

aproximação possível da verdade, tornando-se a boa-fé pauta-de-conduta principal 

no processo civil do Estado Constitucional.”16

O juiz, consoante BATISTA LOPES,

  

 
17

                                                                 
14 José Carlos Barbosa Moreira. op. cit. p. 48. (a) 
15 Idem. Sobre a “Participação” do Juiz no Processo Civil. In: Temas de Direito Processual (Quarta Série). 1989, 
p. 63. (b) 

 não deve satisfazer-se 

com a direção formal do processo, mas, sim, deve voltar os olhos para a direção 

material, visto que não se faz suficiente a tutela formal, produto da mera aplicação 

16 Daniel Mitidiero. Bases para a Construção de um Processo Civil Cooperativo: O Direito Processual Civil no 
Marco Teórico do Formalismo Valorativo. 2007, p. 12. Disponível em: 
http://www.bibliotecadigital.ufrgs.br/da.php?nrb=000642773&loc=2008&l=fff90792c6702178 Acesso em 
07/fev/2009.  
17 João Batista Lopes. Os Poderes do Juiz e o Aprimoramento da Prestação Jurisdicional. In: Revista de 
Processo. N. 35.1984, p. 63. 

http://www.bibliotecadigital.ufrgs.br/da.php?nrb=000642773&loc=2008&l=fff90792c6702178�


das normas legais; ao contrário, vai-se mais além, pois se requer uma atuação 

dinâmica e efetiva do juiz na busca da justiça. 

 

Nas palavras de BEDAQUE, “não mais satisfaz a idéia do juiz 

inerte e neutro, alheio ao dramma della competizione. Essa neutralidade passiva, 

supostamente garantidora da imparcialidade não corresponde aos anseios da 

Justiça efetiva”.18

A separação entre fato e direito é artificial, pois, no litígio, fato e 

direito estão ligados umbilicalmente, eles se interpenetram a todo tempo. Há atentar 

que a formação do material fático deixou de ser tarefa exclusiva das partes, visto 

que, de acordo com os apontamentos de ALVARO DE OLIVEIRA,

 É importante que se destaque que não há qualquer 

incompatibilidade entre o contraditório e a participação mais ativa do juiz no 

processo; ao invés, o contraditório exige a atuação do juiz com o escopo de garantir 

aos sujeitos processuais a real igualdade de tratamento e de oportunidades. 

 

  2.2 Novo alcance do brocardo da mihi factum, dabo tibi ius 
 

19

                                                                 
18 José Roberto dos Santos Bedaque. Os Elementos Objetivos da Demanda Examinados à Luz do Contraditório. 
In: José Rogério Cruz e Tucci e José Roberto dos Santos Bedaque (Coordenadores). Causa de Pedir e Pedido 
no Processo Civil (questões polêmicas), 2002, p. 21. 
19 Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. op. cit. p. 235. (a) 
 

 conquanto as 

partes devam trazer os fatos essenciais, constitutivos da causa petendi, o juiz 

poderá apreciar fatos secundários a partir dos quais poderá extrair a existência ou 

modo de ser do fato principal, seja pelo fato de constarem dos autos, ou por serem 

notórios, ou pertencerem à experiência comum. Também não há olvidar que há fatos 

principais cuja apreciação deve dar-se de forma direta pelo órgão jurisdicional, tais 

como: questões de direito público e de ordem pública, fatos constitutivos, extintivos 

ou modificativos, capazes de influenciar no julgamento da lide. 

 

Faz-se mister destacar, outrossim, que o aforismo iura novit 

curia, que impõe ao juiz conhecer o direito ou investigá-lo de ofício caso não o 

conheça, denota a independência do magistrado, permitindo-lhe extrair do contexto 

fático trazido pelas partes conclusões jurídicas não abordadas por elas nos autos.  

 



O artigo 131 do Código de Processo Civil consagra essa 

autonomia do juiz, ao preceituar que “o juiz apreciará livremente a prova, atendendo 

aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas 

partes(...)”.  

 

Verifica-se, assim, que o legislador optou pela possibilidade de 

o juiz, até mesmo de ofício, levar em consideração fatos secundários que possam 

contribuir para o desfecho da questão acerca do fato principal, ainda que não 

aventados pelas partes. 

 

Não obstante a liberdade conferida ao órgão jurisdicional, 

também as partes podem e devem colaborar para a valorização jurídica do contexto 

fático externo ao processo. Uma manifestação da faculdade de as partes 

cooperarem para a valorização jurídica dos fatos está insculpida no parágrafo único 

do art. 322 do Código de Processo Civil, já que a revelia é restrita às questões de 

fato, podendo o revel persuadir o órgão julgador em relação às questões de direito. 

 

 

3. VISÃO COOPERATIVA DO PROCESSO  
 

O juiz tem, portanto, o poder-dever de cooperar com as partes. 

Com efeito, à luz do princípio da cooperação, mesmo em se tratando de uma 

questão jurídica, é inadmissível que os litigantes sejam surpreendidos por uma 

decisão que tenha suas bases em uma visão jurídica ainda não levantada por 

quaisquer das partes. Nesse sentido, as palavras de ALVARO DE OLIVEIRA: 

 
O tribunal deve, portanto, dar conhecimento prévio de em qual 
direção o direito subjetivo corre perigo, permitindo-se o 
aproveitamento na sentença apenas dos fatos sobre os quais 
as partes tenham tomado posição, possibilitando-lhes assim 
melhor defender seu direito e influenciar a decisão judicial. 
Dentro da mesma orientação, a liberdade concedida ao 
julgador na eleição da norma a aplicar, independentemente de 
sua invocação pela parte interessada, consubstanciada no 
brocardo iura novit curia, não dispensa a prévia ouvida das 



partes sobre os novos rumos a serem imprimidos ao litígio, em 
homenagem ao princípio do contraditório.20

O diálogo do juiz com as partes é, na verdade, uma garantia de 

democratização do processo, porquanto exige a aplicação do iura novit curia com 

olhos na efetiva e correta aplicação do direito e na justiça do caso. A colaboração 

das partes com o juiz e deste com aquelas é uma decorrência lógica da 

concretização do princípio do contraditório. Isso porque o conteúdo do contraditório, 

como dito alhures, não se esgota na ciência bilateral dos atos do processo e na 

possibilidade de contraditá-los; ao invés, vai mais além, consiste também na 

faculdade de as partes contribuírem efetivamente na formação do provimento 

judicial. Impõe-se, por conseguinte, alçar o princípio da cooperação como baliza 

mestra do processo civil brasileiro, ou, nas palavras de ALVARO DE OLIVEIRA, 

como “pedra angular e exponencial do processo civil”.
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Assim, de acordo com GRASSI DE GOUVEA,

 

 

No processo moderno, ao lado da necessidade da entrega de 

uma prestação jurisdicional de forma rápida e eficiente, reside a preocupação de que 

os procedimentos tenham um caráter eminentemente dialético, possibilitando a 

cooperação recíproca entre as partes e o juiz, visando à busca da verdade real.  

 
22

O dever de esclarecimento consiste no dever de o juiz ou 

Tribunal esclarecer-se junto às partes acerca das dúvidas que tenham em relação a 

alegações, pedidos, fatos, de modo a evitar que a decisão tenha por base a falta de 

 uma 

concepção moderna do processo civil exige um juiz ativo e participativo, tendo o 

magistrado o poder-dever de proceder ao esclarecimento de fatos e alegações 

ambíguas, de consultar as partes e, até mesmo, de preveni-las acerca dos riscos do 

seu comportamento. O juiz tem, pois, o dever de esclarecer os fatos do litígio e de 

provocar as partes a trazerem para os autos as informações e provas necessárias à 

solução do conflito. 

3.1 Dever de esclarecimento 
 

                                                                 
20 Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. op. cit. p. 237. (a) 
21 Idem. op. cit. p. 254. (b) 
22 Lúcio Grassi de Gouvea. Cognição Processual Civil: Atividade Dialética e Cooperação Intersubjetiva na Busca 
da Verdade Real. In: Fredie Didier Jr. (Org.). Leituras Complementares de Processo Civil. 2007, p. 183. 



informação no lugar da verdade apurada. A concretização desse dever favorece a 

igualdade de armas no processo civil, porquanto o magistrado, diante de fatos ainda 

não esclarecidos, não pode adotar o cômodo entendimento de aplicação do ônus da 

prova, pois, segundo GRASSI DE GOUVEA,23

Consoante leciona DIDIER JR.,

 apenas após a concretização desse 

poder-dever de esclarecer fatos, com, inclusive, a determinação de provas de ofício, 

é que se poderá invocar a regra de julgamento travestida no ônus da prova.  

 

3.2 Dever de consulta 
 

24

O dever de consultar as partes é uma manifestação do 

princípio do contraditório, o qual assegura aos litigantes o direito de tentar influenciar 

o julgador na solução da controvérsia. Tal dever consiste, então, na necessidade de 

o juiz cientificar as partes da orientação jurídica a ser adotada antes mesmo da 

prolação da decisão, para que as partes tenham chance de influir diretamente, 

evitando-se, assim, que sejam surpreendidas por argumentos até então 

inesperados.

 a fim de evitar-se uma 

decisão precipitada ou equivocada, o juiz não pode decidir com base em questão de 

fato ou de direito, ainda que tal questão possa ser conhecida ex officio, sem que 

sobre ela as partes tenham sido intimadas a se manifestar. Nessa senda, evitam-se 

as decisões-supresa, pois o juiz chama as partes para a discussão acerca das 

possibilidades de solução do litígio, seja quanto a questões fáticas, seja quanto à 

valorização jurídica da causa. 

 

25

Não há olvidar que no direito brasileiro estão permitidas pelo 

Código de Processo Civil, em seu art. 267, §3º, as decisões-surpresa em relação 

aos pressupostos processuais e condições da ação. Deve-se, porém, ter cautela e, à 

luz do princípio do contraditório e da máxima da cooperação entre o juiz e as partes, 

antes de se pronunciar acerca da questão cognoscível de ofício, o magistrado deve 

possibilitar o diálogo com as partes, a fim de que estas possam influenciar o seu 

 

 

                                                                 
23 Lúcio Grassi de Gouvea. op. cit. p. 183. 
24 Fredie Didier Jr. Curso de Direito Processual Civil. V. 1. 2007, p. 56-57. 
25 Lúcio Grassi de Gouvea. loc. cit. p. 190. 



convencimento, concretizando-se, assim, a cooperação ativa e necessária de todos 

os atores do processo.  

 

3.3 Dever de prevenção  
 

O dever de prevenção consiste no dever de o juiz apontar as 

deficiências das postulações das partes, a fim de que possam vir a ser supridas. 

Nessa esteira, de acordo com DIDIER JR., identificada uma incorreção, deve o 

magistrado “indicar qual o tipo de providência jurisdicional adequada, não podendo 

reconhecer a carência da ação, sem que antes dê oportunidade à correção do 

defeito”, consoante preceitua o artigo 284 do CPC.26

Para GRASSI DE GOUVEA,

  
 

27

O dever de auxílio, conforme GRASSI DE GOUVEA

 são quatro as áreas 

fundamentais de justificação de aplicação do dever de prevenção: explicitação de 

pedidos pouco claros, integração de lacunas da exposição de fatos relevantes, 

necessidade de adequação do pedido formulado à situação concreta e a sugestão 

de certa atuação. O Código de Processo Civil consagra esse dever de prevenção no 

artigo 284, o qual garante ao autor o direito de emendar a petição inicial se o juiz 

entender que lhe falta algum requisito. É importante que se ressalte que, aqui, tem-

se o chamado interesse-adequação, segundo o qual o juiz deve indicar o modo 

como o defeito deve ser sanado.  

 

3.4. Dever de auxílio 
 

28

 

 consiste 

no dever de o magistrado auxiliar as partes na remoção de dificuldades ao exercício 

dos seus direitos ou no cumprimento de ônus ou deveres processuais. Esse dever 

deve ser ponderado com o princípio da efetividade e da razoabilidade, a fim de que 

a dificuldade a ser removida seja tal que, sem o auxílio do juiz, comprometa o 

princípio constitucional da tutela jurisdicional adequada e efetiva, ressaindo, daí, a 

justificação desse auxílio.  

                                                                 
26 Fredie Didier Jr. op. cit. p. 58. 
27 Lúcio Grassi de Gouvea. op. cit. p. 188. 
28 Lúcio Grassi de Gouvea. op. cit. p. 194. 



    

4. A COOPERAÇÃO À LUZ DO FORMALISMO-VALORATIVO 
 

   Deve-se ter em consideração que o formalismo processual atua 

como garantia de liberdade contra o arbítrio dos órgãos detentores do poder estatal. 

Em consonância com a mestria de ALVARO DE OLIVEIRA,29

   Nessa esteira, impõe-se analisar quais são os valores mais 

importantes para o processo. De um lado, tem-se a realização da justiça material e a 

paz social; de outro, a efetividade, a segurança e a organização interna justa do 

próprio processo.

 a condução do 

processo deixada ao simples querer do juiz, de acordo com as necessidades do 

caso concreto, ensejaria o desequilíbrio entre o poder judicial e o direito das partes. 

De outro lado, o formalismo processual controla eventuais excessos de uma parte 

em face da outra, atuando como fator de equiparação dos litigantes.  

 

30

   As prescrições formais devem, pois, ser apreciadas conforme 

sua finalidade, evitando-se o formalismo oco e vazio, a fim de sempre buscar a 

realização da justiça material. Assim, como ensina ALVARO DE OLIVEIRA, “o 

formalismo excessivo deve ser combatido com o emprego da equidade com função 

interpretativa-individualizadora, tomando-se sempre como medida as finalidades 

essenciais do instrumento processual (...) e os princípios e valores que estão a sua 

base”.

 A justiça material e a paz social estão mais relacionadas aos fins 

do processo, enquanto que a efetividade, a segurança e a organização interna do 

processo servem de instrumento à realização daqueles fins. 

 

31

   Ressalta, ainda, o festejado autor que o formalismo-valorativo, 

informado pela lealdade e pela boa-fé – valores esses que devem nortear as ações 

de todos os sujeitos do processo –, apregoa a cooperação do órgão judicial com as 

partes e destas com aquele.

  

 

32

                                                                 
29 Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. O Formalismo-Valorativo no Confronto com o Formalismo Excessivo. In: 
Fredie Didier Jr. (Org.). Leituras Complementares de Processo Civil. 2007, p. 352. (d) 
30 Idem. Ibidem. In: Idem. Ibidem, p. 356. 
31 Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. op. cit.,p. 367. (d)  
32 Idem. Ibidem, p. 368.  

 Essa afirmação é bastante importante em face da 



complexidade da sociedade atual e da pulverização legislativa, que fazem com que, 

cada vez mais, necessite-se da aplicação dos poderes do juiz com olhos na 

equidade e na aplicação de princípios.  Para ALVARO DE OLIVEIRA, justamente 

essa “lealdade no emprego dessa liberdade nova atribuída ao órgão judicial é que 

pode justificar a confiança atribuída ao juiz na aplicação do direito justo”.33

   Em arremate, é de extrema importância fazer menção aos 

apontamentos de MITIDIERO, segundo o qual “o processo cooperativo parte da 

idéia de que o Estado tem como dever primordial propiciar condições para a 

organização de uma sociedade livre, justa e solidária, fundado que está na 

dignidade da pessoa humana.”

 

 

34 Ressai, assim, o contraditório novamente como 

instrumento de viabilização do diálogo e da cooperação, o que enseja a previsão de 

deveres de conduta não só para as partes, mas, também, para o juiz, fazendo com 

que o direito concretizado realce mais a juris prudentia do que a scientia juris, haja 

vista se objetivar a justiça do caso concreto.35

CONCLUSÃO 

  

 

 

 
  O presente estudo buscou demonstrar a relevância da aplicação 

do princípio da cooperação no processo civil brasileiro, sobretudo, acerca do seu 

enfoque no órgão julgador. Para tanto, partiu-se do exame do princípio do 

contraditório e da sua conotação a partir do Neoconstitucionalismo. Em seguida, 

examinou-se a necessidade de se ter um juiz mais ativo e participativo e a visão 

cooperativa do processo, em especial, à luz do formalismo-valorativo.  

 

Concluiu-se, então, que não há uma nítida distinção entre 

questões de fato e questões de direito; ao invés, há uma interpenetração entre os 

fatos e as controvérsias jurídicas, devendo as partes e o juiz contribuir no 

conhecimento de ambos. Assim, o juiz deve discutir com as partes os fatos 

                                                                 
33 Idem. Ibidem, p. 369. 
34 Daniel Mitidiero. Colaboração no Processo Civil: Pressupostos sociais, lógicos e éticos. In: Luiz Guilherme 
Marinoni e José Roberto dos Santos Bedaque (Coordenadores). Coleção Temas Atuais de Direito Processual 
Civil. V. 14, 2009, p. 102. 
35 Idem. Ibidem, p. 20.  



relevantes e as questões em litígio, tanto do ponto de vista jurídico quanto fático, 

formulando indagações e orientando acerca da correção dos procedimentos 

adotados. 

 

De acordo com o princípio da cooperação, o juiz tem o poder-

dever de prestar esclarecimentos às partes e de pedir, também, esclarecimentos 

acerca de questões que não lhe estejam claras, bem como tem os deveres de 

consulta, a fim de possibilitar às partes influenciarem na formação da convicção do 

julgador; de prevenção, que consiste na necessidade de advertir os litigantes acerca 

dos riscos do seu comportamento; por fim, tem o dever de auxílio, que se 

consubstancia na remoção de obstáculos ao exercício dos direitos e deveres das 

partes. 

 

O princípio da cooperação é, pois, a pedra de toque do 

processo civil moderno, apregoando a idéia de que as partes e o juiz devem 

colaborar entre si, de modo a construir um processo mais justo e efetivo. É mister 

que se destaque que a concretização de tal princípio traduz um interesse público, 

porquanto, ao evitar a surpresa, a decisão inesperada por qualquer das partes, 

aumenta-se a credibilidade na justiça e, por consequência, contribui-se para a 

segurança jurídica.  
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