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1. RESUMO 

A presente pesquisa tem por objetivo a análise do princípio da cooperação, disposto 

no artigo 6º do CPC/2015, especificamente quanto à sua aplicação, investigando se 

o dever de colaboração cabe apenas do juiz ou se também se estende às partes 

envolvidas no litígio. Além disso, o estudo aborda a questão que envolve a 

desnecessidade de previsão expressa pelo CPC sobre referido princípio, uma vez 

que o dever de colaboração é um desdobramento dos princípios do devido processo 

legal, da lealdade, da boa-fé processual e do contraditório. 

2. INTRODUÇÃO 

Segundo os ensinamentos doutrinários, existem três modelos de organização 

processual: i) o isonômico, onde há prevalência das partes para com o Estado, de 

modo que a busca pela verdade é uma constante tarefa exclusiva das partes e o juiz 

não passa de mero expectador; ii) o assimétrico, pelo qual se separa radicalmente o 

Estado do indivíduo, e a busca pela verdade passa a ser tarefa do Estado, ou seja, o 

juiz é quem conduz ativamente o processo; e, iii) o cooperativo, segundo o qual há 

uma participação intensa das partes e do juiz, visando um processo justo e 

democrático, guardando maior aproximação com os preceitos constitucionais. O 

modelo processual adotado pelo ordenamento jurídico pátrio possui características 

tanto do modelo isonômico, o que podemos evidenciar, por exemplo, no fato de que 

o processo só pode ser instaurado por iniciativa da parte (art. 2º do CPC), como do 

assimétrico, considerando as possibilidades que permitem a atuação de ofício do 

juiz, o que ocorre, por exemplo, com a correção do valor da causa ex officio (art. 

290, §3º do CPC). Consoante os ensinamentos de Dierle José Coelho Nunes, o 

modelo cooperativo parece estar mais adequado ao Estado Democrático, em 

conformidade com a Constituição Federal, uma vez que impõe deveres de conduta 

tanto para as partes como para o órgão jurisdicional, estabelecendo, assim, uma 

relação paritária, com diálogo e equilíbrio. 

3. OBJETIVOS 

i) analisar e explicitar as diferenças entre os conceitos de “regras” e “princípios”, 

segundo as teorias de Dworkin e Alexy, para ao final concluir se o dever de 

colaboração, previsto no artigo 6º do CPC, é aplicado no campo processual como 

princípio ou regra; ii) verificar se o dever de colaboração é imposto apenas ao juiz 

da causa ou se também se estende às partes envolvidas na demanda, analisando 

neste ponto, qual seria a efetividade desse dever considerando que as partes 



possuem interesses antagônicos; iii) demonstrar que não haveria necessidade de o 

CPC prever expressamente o princípio da cooperação, uma vez que o dever de 

colaboração já se encontrava presente na relação processual, pois decorrente dos 

princípios do devido processo legal, da lealdade, da boa-fé processual e do 

contraditório. 

4. METODOLOGIA 

A investigação do tema em comento recorre ao método dedutivo, ao abordar a 

legislação aplicável, partindo dos princípios de Ordem Constitucional, de Processo 

Comum e Processo do Trabalho, para em seguida, partir para o estudo fragmentado 

da doutrina e jurisprudência, averiguando as interpretações sobre o disposto no 

artigo 6º do NCPC e quais as consequências deste dispositivo no campo do direito 

processual do trabalho. 

5. DESENVOLVIMENTO 

O artigo 6º do CPC/2015 prescreve que todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si, para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa 

e efetiva. Parte da doutrina denomina o conteúdo do referido dispositivo legal como 

o princípio da cooperação, ou modelo processual cooperativo. Por essa sistemática 

processual, o processo deve ser pautado na dialética, atendendo aos princípios do 

devido processo legal e do contraditório, o que implica ampla participação das partes 

em igualdades de condições, não apenas formalmente, mas com a finalidade de 

influenciarem na decisão do juiz de forma concreta. No que se refere ao juiz, o dever 

de cooperação possui quatro desdobramentos: i) dever de esclarecimento; ii) dever 

de diálogo (ou de consulta); iii) dever de prevenção; e, iv) dever de auxílio 

(adequação). Já em relação às partes, uma corrente doutrinária, minoritária, entende 

que o dever de cooperação não é tarefa das partes, e sim do julgador, uma vez que 

as partes são adversárias e buscam interesses diversos. Segundo Lenio Streck, a 

única solução para salvar o texto do artigo 6º do CPC, seria interpretá-lo de forma 

sistemática, da seguinte forma: “Todos os sujeitos do processo [leia-se: o juiz] 

devem cooperar entre si [leia-se: com as partes] para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Em outro sentido, a corrente doutrinária 

majoritária, entende que a cooperação não é uma incumbência apenas do juiz, mas 

de todos os sujeitos do processo, inclusive de todos os auxiliares da justiça. Por 

outro lado, na visão de Fredie Didier Junior, o princípio da cooperação se aplica a 

todos os sujeitos do processo, impondo, inclusive, deveres específicos às partes, 



tais como: i) dever de esclarecimento; ii) dever de lealdade; e, iii) dever de proteção. 

Ainda, segundo referido doutrinador, o princípio da cooperação destina-se a 

transformar o processo em uma “comunidade de trabalho”, garantindo os meios 

necessários à obtenção do fim almejado. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Pode-se, preliminarmente, chegar às conclusões no sentido de que: i) o dever de 

cooperação preconizado pelo CPC tem como função estimular o diálogo entre as 

partes e o juiz, considerando que este não pode continuar como mero expectador do 

conflito, utilizando-se de sua autoridade apenas para colocar fim ao processo, pelo 

contrário, o juiz deve atuar de forma democrática, solicitando esclarecimentos 

necessários para dirimir eventuais dúvidas, além de prevenir e conceder 

orientações. Mais do que isso, no processo cooperativo, o juiz deve tentar aproximar 

as partes; ii) o juiz deve garantir às partes a paridade de armas, distribuindo 

dinamicamente o ônus da prova, quando necessário, observando sempre o princípio 

da aptidão para prova; iii) ao contrário do que se possa pensar, o fato de o dever 

colaboração exigir que os litigantes cooperem entre si, não significa que uma parte 

deva fornecer “munição” à outra, ou que reconheça o direito alheio. A cooperação 

não significa assunção de culpa, a real intenção do CPC é exigir que a atuação das 

partes seja pautada na boa-fé objetiva, apresentando uma postura ética, honesta e 

leal, reprovando-se o uso de artifícios com a finalidade de distorcer fatos e retardar a 

entrega da prestação jurisdicional.  
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