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1. RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo a análise do surgimento do princípio da 

cooperação, no âmbito do direito internacional e brasileiro, especialmente no que diz 

respeito a sua aplicação no processo do trabalho e se o dever de colaboração 

caberia apenas ao juiz ou se também se aplicava aos sujeitos envolvidos no 

processo. Além disso, o estudo também abordou a questão sobre a 

(des)necessidade de sua expressa previsão legal, artigo 6º do CPC/2015, tendo em 

vista que o dever de colaboração nada mais é que um desdobramento dos princípios 

constitucionais relacionados ao processo, como o princípio do devido processo legal, 

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

2. INTRODUÇÃO 

A democratização do processo fez com que o papel atribuído ao juiz na condução do 

procedimento processual fosse remodelado, deixando o processo de ser apenas um 

conjunto de despachos e decisões para se transformar em uma comunidade de 

trabalho, ou seja, apesar de os envolvidos possuírem interesses próprios, todos 

deverão agir para que se chegue a uma solução justa e efetiva, e em tempo 

razoável. O artigo 6º do Código de Processo Civil (CPC) 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 decorrer da evolução processual, a história apresenta a existência de 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. Em conformidade com a Constituição Federal (CF), o 



modelo cooperativo parece estar mais adequado ao Estado Democrático, 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. Conforme 

será demonstrado no trabalho, a doutrina ainda divide opinião se a cooperação 

estaria restrita apenas na relação do juiz com as partes e estas com o juiz, ou se 

também se aplicaria na relação das partes entre si. 

3. OBJETIVOS 

Considerando as discussões sobre quem estaria sujeito aos deveres de 

colaboração, o presente estudo se justificou para demonstrar que referido dever se 

aplica à todos os envolvidos no processo, respeitadas as especificidades de seus 

interesses, além de demonstrar que não haveria necessidade de sua previsão 

expressa, já que o princípio da cooperação já estava presente em nosso 

ordenamento jurídico desde a vigência da CF, e também por ser um desdobramento 

de outros princípios constitucionais processuais. 

4. METODOLOGIA 

O estudo foi desenvolvido pelo método dedutivo, com análise da doutrina que já se 

posicionou sobre o tema, e ao final do trabalho, pretendeu-se demonstrar que a 

cooperação processual não se restringe apenas à relação parte-juiz, tampouco se 

limita à relação estabelecida entre as partes, de modo que deve haver a cooperação 

de todos os sujeitos envolvidos no processo, inclusive dos auxiliares da justiça. 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1 Surgimento da cooperação processual na doutrina estrangeira e no Brasil 

Para a necessária compreensão da importância da cooperação processual, faz-se 

imprescindível a análise sobre suas raízes históricas, com o intuito de compreender 

os motivos que levaram ao surgimento do que hoje é conhecido pela doutrina 

brasileira como princípio da cooperação, ou como dever de cooperação segundo 

entendimento de alguns doutrinadores. Assim, torna-se possível analisar os desafios 

enfrentados atualmente pelo ordenamento jurídico no que diz respeito ao 

reconhecimento deste instituto como norte para a condução do processo civil e 

também trabalhista. Pode-se dizer que a Alemanha é o berço da cooperação como 

modelo processual e as suas raízes estão presentes tanto no plano legislativo, 

quanto doutrinário, vivenciados desde 1877. Destacam-se, durante todo o seu 

desenvolvimento, as mudanças quanto à distribuição das tarefas do juiz e das 

partes, tudo visando à melhor e mais rápida solução dos conflitos. Neste sentido, a 



legislação alemã já trazia formas de o juiz conduzir o processo no intuito de alcançar 

a veracidade dos fatos e com isso proferir uma decisão justa a cada caso concreto. 

Uma das formas de atuação do juiz era a de buscar esclarecimentos sobre fatos 

obscuros (o que hoje é chamado pela doutrina de dever de esclarecimento do juiz). 

É bastante evidente como a legislação alemã caminhava rumo ao processo 

cooperativo, numa dinâmica entre partes e julgador. Com o amadurecimento das 

ideias do que seria um processo cooperativo chegou-se à conclusão de que o 

Estado, na figura do juiz, não é simplesmente o protetor de direitos violados 

considerados de forma individual, mas o protetor da verdade, do interesse geral da 

sociedade, aproximando o direito processual civil do direito constitucional. Portanto, 

deve haver uma colaboração entre o juiz e as partes, a fim de que a igualdade 

formal entre elas seja substituída pela igualdade material. Esta, por sua vez, é 

alcançada quando ao juiz é permitido conduzir o processo, com base no que é 

apresentado pelas partes, em busca de sanar omissões e clarear obscuridades 

presentes em suas petições e defesas. Toda esta trajetória permite perceber que a 

cooperação tornou-se inerente ao processo, ou, ao menos, à ideia de processo. 

Desde 1877 seus reflexos estão presentes no ordenamento jurídico alemão e isto 

demonstra que faz parte da própria cultura processual. A valorização do litígio por 

vezes faz com que a ideia de cooperação seja subestimada, no entanto, ela começa 

a criar suas raízes quando os sujeitos processuais têm como objetivo comum à 

celeridade. 

No Brasil é possível perceber a importância da cooperação processual na própria 

CF, quando são assegurados a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável 

duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação (art. 

5º, inciso LXXVIII), bem como quando estabelece e garante o contraditório (art. 5º, 

inciso LV). Neste sentido, não obstante a cooperação processual ter sido positivada 

de forma explícita no CPC (art. 6º), ela já estava presente no ordenamento jurídico 

brasileiro por meio de institutos como o contraditório, o devido processo legal e, 

principalmente, a boa-fé processual. 

5.2 Aplicação da cooperação processual em relação aos sujeitos do processo 

Com a conquista da democracia e a evolução da sociedade contemporânea, houve 

uma ampliação da participação do Estado na sociedade e, consequentemente, da 

atuação do juiz na relação jurídico-processual, cujo dever fora priorizar a adequada 

análise dos fatos, a participação das partes e a justa aplicação do direito material. A 



atenção a tal dever se dá para garantir o devido processo legal, conduzindo o 

processo de forma isonômica e, assim, legitimar a sua própria atuação na lide e 

buscar uma decisão justa e efetiva. Foi por meio dessa evolução que se verificou a 

necessidade de uma reestruturação no poder judiciário, de modo que o princípio da 

cooperação – que abrange todos os envolvidos no processo – passa a ser uma 

importante e relevante inovação para o andamento dos processos e das decisões. 

O princípio da cooperação deve reestruturar o direito brasileiro atendendo a 

sistemática cooperativa, que tem como prioridade o diálogo entre as parte e destas 

com o juiz, fomentando os deveres processuais, como a boa-fé, proteção, 

esclarecimento e disponibilidade, em busca de uma prestação jurisdicional justa e 

satisfatória. Ou seja, o princípio da cooperação é auxiliado pelos princípios do 

devido processo legal, da boa-fé processual e do contraditório, os quais são 

necessários para a construção de um processo civil em conformidade com a 

Constituição Federal.  

Para entender e prosseguir com a proposta de inovar o poder judiciário, por meio do 

modelo cooperativo, deve-se compreender quais são as estruturas atuais e modelos 

antecedentes. O modelo inquisitivo apresenta o trâmite processual, a inquirição das 

partes, o saneamento das provas a serem produzidas, a análise das provas e as 

regras processuais. Nesse modelo há uma maior atuação do Estado-Juiz no curso 

processual, com papel de protagonista, assumindo posição de ativista judicial. Por 

outro lado, o modelo dispositivo concentra-se na atuação das partes, num ambiente 

de beligerância. O autor tem a intenção de demonstrar quais são as alegações e as 

provas a serem produzidas e pedindo procedência das alegações elaboradas. Em 

contrapartida, o réu apresenta a sua contraprova, defendendo-se das alegações e 

pede a improcedência de tais pedidos. Com o desenvolvimento desses modelos, 

almeja-se criar um terceiro modelo, qual seja, o cooperativo. O juiz fomentará a todo 

o momento o diálogo das partes e, com isso, há um redirecionamento do princípio 

do contraditório, criando-se um ambiente menos beligerante. 

Sendo assim, é importante analisar os deveres das partes e a dificuldade de efetivá-

los diante dos atos processuais. Isso porque, as partes agem de forma parcial e 

aspiradas a prevalecer os próprios interesses. Resguarda-se, portanto, o direito 

material discutido ao invés dos interesses, muitas vezes desarrazoados, das partes. 

Os referidos deveres se dividem em esclarecimento e disponibilidade. O primeiro 

regulamenta que as partes prestem dados completos e compreensíveis para a parte 



adversa e, assim, garantam o contraditório. Já o segundo atribui às partes o dever 

de ficarem à disposição do órgão jurisdicional, de modo a prestar esclarecimentos 

ao juízo, sempre que esse solicitar. Convém destacar que os deveres não são 

apenas das partes, mas, também, do juízo, uma vez que este deve ter conhecimento 

das alegações, argumentos, teses e provas para uma maior compreensão da lide 

para pronunciar uma decisão justa e coerente. Na mesma perspectiva dos referidos 

deveres, aplicam-se ao juiz o dever de esclarecimento para com a parte, a fim de 

clarificar, com propriedade, alguma decisão tomada, caso as partes não tenham 

compreendido. Ademais, cabe mencionar o dever de prevenção, o qual é exercido 

pelo juiz com o intuito de alertar as partes quanto a frustração da lide por possíveis 

situações de deslinde processual, ou seja, alertá-las de que o êxito da ação em 

qualquer momento pode ser frustrado devido ao uso inadequado do processo e, por 

fim, o dever de consulta, cujo objetivo é viabilizar a manifestação das partes sobre 

os fundamentos utilizados na decisão proferida.  

Feitas tais considerações sobre os deveres, cabe enfatizar a importância do modelo 

cooperativo, pois torna-se imprescindível à aplicação dos institutos na resolução da 

tutela jurisdicional, pautada na boa-fé e nas decisões justas e efetivas para com as 

partes. Entretanto, embora louvável a evolução doutrinária neste ponto, o cotidiano 

forense não reflete tais anseios. A história nos revela que o processo sempre foi um 

palco de brigas e rusgas entre as partes e não um instrumento pacificador para 

resolução dos conflitos da sociedade. Não é à toa que o Judiciário está abarrotado 

com mais de 100 milhões de processos, conforme apontou o último relatório do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ano base 2015, em que pese um movimento 

maior para fomentar o instituto da conciliação, evitando-se, por conseguinte, a 

prática de atos desnecessários e agressivos. Desta maneira, a pacificação social 

que o processo almeja, enquanto ferramenta do direito, poderá ser atingida. Na 

prática, a utilização do modelo cooperativo, embora introduzido expressamente na 

nova legislação processual, fruto da construção doutrinária e jurisprudencial, não 

reflete a sistemática processual brasileira atual, pois ainda se verifica uma 

segregação entre o julgador e as partes, carregados pela cultura do litígio e da não 

intervenção do diálogo, criando lacunas nas decisões, ocasionando a não aceitação 

das decisões pelas partes vencidas e a insatisfação da prestação jurisdicional.  

5.3 Cooperação no processo do trabalho 



Conforme já mencionado em tópico anterior, na linha principiológica a cooperação 

tem seu surgimento do direito alemão; já no campo processual, o princípio da 

cooperação foi expressamente previsto pela primeira vez no processo civil 

português, art. 266, 1 do Código lusitano de 1961, aprovado pelo Decreto-Lei nº 

44.129, de 28 de dezembro de 1961, com alteração do Decreto-Lei, de 25 de 

setembro de 1986, segundo o qual dispõe que as partes entre si, os magistrados, 

além dos mandatários judiciais devem cooperar para se obter, com brevidade e 

eficácia, a justa composição do litigio (MEDEIROS NETO; MACHADO, 2016, p. 173-

174). Com advento do CPC de 2015, o princípio da cooperação está presente de 

forma expressa em seu art. 6º ao instituir que todos os envolvidos no processo 

precisam cooperar na rápida solução do litígio, bem como a efetiva apreciação do 

mérito, de modo que o Estado-Juiz possa proferir uma decisão justa e efetiva. 

Assim, ressalta-se o papel do juiz no processo para a resolução do conflito, desde 

que as partes sejam devidamente orientadas, assim, cabe a ele o esclarecimento de 

questões referentes ao processo, como, por exemplo, possíveis provas que desejam 

se utilizar no processo, bem como o dever de auxílio. No processo do trabalho, sob 

o prisma da atuação do juiz do trabalho, são evidentes as inúmeras formas de 

concretização desse princípio. Ao longo de todo o procedimento, observa-se, na 

prática, a cooperação pelo juiz do trabalho, considerando as características do 

referido princípio, representadas pelo esclarecimento, consulta, auxílio e prevenção, 

dentre outros, em relação às partes (KOURY, 2012, p. 133). Dessa forma, cabe 

destacar que estão previstas na CLT normas que deixam clara a presença do 

princípio da cooperação no direito trabalhista. Essa conduta é imposta ao juiz para 

salientar a importância dos atos praticados pelo magistrado no decorrer da 

demanda. A cooperação também se estende às partes com o intuito de evitar o 

aumento de empecilhos durante o processo, de modo a prejudicar o pleno 

conhecimento do juiz sobre a matéria envolvida na demanda levada a seu 

julgamento, ou seja, deve-se evitar que pela conduta das partes surjam dificuldades 

que possam atrapalhar o andamento do processo e maior demora na resolução da 

demanda. Impossível cogitar a cooperação entre ambas partes que litigam com 

interesses completamente opostos, principalmente ao analisarmos a cooperação 

com viés na justiça do trabalho, mas é possível ponderar para que haja diálogo e 

compreensão entre elas. A ampla aplicação deste princípio ao processo do trabalho 

se justifica de maneira que, assim como os demais ramos processuais, o processo 



trabalhista tem como base os princípios constitucionais, além dos princípios 

específicos tendo em vista o modelo protetivo adotado pelo direito do trabalho, a 

exemplo, a dignidade do trabalhador e proteção a sua vida e saúde, e foi diante 

dessa nova perspectiva constitucional que se exigiu um modelo processual mais 

cooperativo, modelo este que sempre foi adotado no campo trabalhista para 

resolução de conflitos. 

Além disso, também estão presentes na CLT outros dispositivos que justificam a 

atuação cooperativa do juiz e a exigência para que as partes possam agir da mesma 

forma. O art. 645 da CLT, por exemplo, regulamenta: “o serviço da Justiça do 

Trabalho é relevante e obrigatório, ninguém dele podendo eximir-se, salvo motivo 

justificado”, e em análise a este dispositivo legal, percebe-se que é admissível em 

diversas situações no processo do trabalho a aplicação do modelo de cooperação. 

Em síntese, o modelo de cooperação consiste em atribuir ao juiz o dever de alertar, 

consultar, auxiliar e motivar para que o processo tenha uma solução justa e efetiva, 

dentro de um prazo razoável. Basicamente, o juiz consulta as partes em relação a 

saneamento de vícios, evitar extinção do processo sem prazo para que tais vícios 

sejam sanados e a consulta em relação às decisões que possam ser proferidas no 

processo, dessa forma, evitando decisões surpresas e o direito das partes de 

influenciarem em decisão judicial (MEDEIROS NETO; MACHADO, 2016, p. 179). 

Por esse ângulo, a CLT segue à risca em seus artigos essas características no que 

se refere à resolução de suas demandas. Nessa linha, regulamenta que os juízes se 

utilizem da persuasão e argumentos plausíveis para que se possa alcançar a 

conciliação, sendo o parágrafo 1º, art. 764 da CLT, categórico em relação a essa 

disposição, deixando clara a possibilidade de atuação preventiva por parte do 

magistrado. Por isso, o diploma dispõe sobre os momentos em que pode haver a 

tentativa de conciliação no início e ao término da instrução (procedimento ordinário) 

e no início da audiência (procedimento sumaríssimo), conforme arts. 846, 850 e 852-

E do mesmo diploma legal. A cooperação veio com a finalidade de organizar o 

processo, valorizar a atuação do juiz, incluindo os deveres de esclarecimento, 

prevenção, auxílio e consulta. A atuação das partes também é valorizada, porque é 

exigida uma postura ética durante todo o desenvolvimento do processo. Portanto, 

percebe-se que a cooperação veio como forma de estimular o diálogo entre as 

partes litigantes e o juiz durante a resolução de seus conflitos, para que, juntos, 

possam chegar a uma resolução justa de conflitos. 



6. RESULTADOS 

Pelo presente trabalho é possível concluir que: i) o dever de cooperação trata-se de 

um princípio, pois deve ser considerado como uma norma jurídica com função 

interpretativa e integrativa, de aplicação imediata, impositiva de condutas às partes e 

ao juiz, sem que haja necessidade que tais condutas sejam regulamentadas por 

outros dispositivos legais; ii) não haveria necessidade de previsão expressa do 

princípio da cooperação, uma vez que já vigora em nosso ordenamento desde a 

vigência da CF, além de ser um desdobramento do princípio da dignidade da pessoa 

humana e da fraternidade, e também pelo fato de que já se encontrava presente na 

relação processual, pois decorrente dos princípios do devido processo legal, da boa-

fé e lealdade processual e do contraditório; e, iii) o princípio da cooperação se aplica 

à todas os sujeitos envolvidos no processo, atribuindo ao juiz os deveres de 

esclarecimento, de consulta, de prevenção e de auxílio, e às partes os deveres de 

esclarecimentos, lealdade e proteção. Importante esclarecer que em relação à 

conduta das partes, obviamente que quando falamos em cooperação não significa 

que haverá cooperação direta entre elas, isto porque os interesses defendidos por 

cada uma são colidentes e antagônicos. Na verdade, o que se espera das partes em 

litígio é um debate calcado na boa-fé e lealdade processual, de modo que coloquem 

“todas as cartas na mesa” para o que o juiz tenha melhores condições para decidir o 

litígio da forma mais acertada e justa possível. Assim, conclui-se que o princípio da 

cooperação tem como principal função estimular o diálogo entre as partes e o juiz, 

tendo em vista a superação da condição do juiz como mero expectador da resolução 

do conflito, de modo que o juiz deve se aproximar das partes e atuar de forma 

democrática para garantia a efetiva tutela dos direitos, e em relação às partes, a 

cooperação impõe a elas uma atuação pautada na boa-fé e lealdade processual, 

adotando-se uma postura ética e honesta durante o desenvolver do processo, 

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

entrega da prestação jurisdicional.  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É através do processo que as relações entre as partes que se encontram em litígio 

se materializa, de modo que o Estado-Juiz passa a intervir entre elas, sendo de sua 

incumbência conceder a tutela jurisdicional por meio de uma decisão justa. Com o 

surgimento do Estado Democrático de Direito, que teve como marco principal o 

advento da CF de 1988, instituiu-se um novo cenário jurídico, tendo em vista o 



extenso rol de garantias fundamentais asseguradas aos cidadãos, além da 

necessidade de vinculação das normas infraconstitucionais aos preceitos 

constitucionais. Foi a partir daí que o papel exercido pelas partes, juiz e Estado 

ganhou nova posição e o processo teve que se adequar as novas exigências do 

sistema jurídico, para o fim de garantir os direitos fundamentais daqueles que 

ingressam no poder judiciário. Após todas as evoluções processuais, demonstrou-se 

que é fundamental, para o desenvolvimento do processo, que todos os sujeitos 

envolvidos desempenhem seus papéis para que se alcance o resultado final, qual 

seja, o fim do litígio, cabendo a todos o dever de respeito aos princípios 

constitucionais relacionados ao processo, tais como do contraditório, da ampla 

defesa, da lealdade processual, da boa-fé, da cooperação e, especialmente, da 

fraternidade.  

O novo CPC buscou cumprir a missão que lhe foi destinada pela CF, pois passou a 

estabelecer o procedimento processual como meio adequado para a efetiva 

realização dos direitos, atribuindo especial atenção aos direitos fundamentais, o que 

fica claro ao criar um processo cooperativo em busca de maior efetividade das 

decisões judiciais. Percebe-se, portanto, que o novo CPC nada mais fez do que 

reforçar os princípios constitucionais, tendo em vista que apresenta um capítulo 

específico sobre as “Normas Fundamentais do Processo Civil”, visando garantir a 

plena efetividade da prestação jurisdicional. Embora festejada por alguns 

doutrinadores a inclusão do princípio da cooperação no novo CPC, entende-se que 

não haveria necessidade de expressa previsão em referido diploma normativo, tendo 

em vista que a cooperação já se encontrava presente em nosso ordenamento 

jurídico, desde a vigência da CF de 1988. Apesar disso, acredita-se que o legislador 

infraconstitucional buscou trazer maior efetividade aos princípios constitucionais, e 

optou por repetir diversos princípios já insculpidos na CF para atribuir maior força 

vinculativa aos operadores do direito. 
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