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IV CONGRESSO NACIONAL DA FEPODI

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL

Apresentação

Apresentamos à toda a comunidade acadêmica, com grande satisfação, os anais do IV 

Congresso Nacional da Federação de Pós-Graduandos em Direito – FEPODI, sediado na 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo –PUC/SP, entre os dias 01 e 02 de outubro de 

2015, com o tema “Ética, Ciência e Cultura Jurídica”.

Na quarta edição destes anais, como resultado de um trabalho desenvolvido por toda a equipe 

FEPODI em torno desta quarta edição do Congresso, se tem aproximadamente 300 trabalhos 

aprovados e apresentados no evento, divididos em 17 Grupos de Trabalhos, nas mais 

variadas áreas do direito, reunindo alunos das cinco regiões do Brasil e de diversas 

universidades.

A participação desses alunos mostra à comunidade acadêmica que é preciso criar mais 

espaços para o diálogo, para a reflexão e para a trota e propagação de experiências, 

reafirmando o papel de responsabilidade científica e acadêmica que a FEPODI tem com o 

direito e com o Brasil.

O Formato para a apresentação dos trabalhos (resumos expandidos) auxilia sobremaneira este 

desenvolvimento acadêmico, ao passo que se apresenta ideias iniciais sobre uma determinada 

temática, permite com considerável flexibilidade a absorção de sugestões e nortes, tornando 

proveitoso aqueles momentos utilizados nos Grupos de Trabalho.

Esses anais trazem uma parcela do que representa este grande evento científico, como se 

fosse um retrato de um momento histórico, com a capacidade de transmitir uma parcela de 

conhecimento, com objetivo de propiciar a consulta e auxiliar no desenvolvimento de novos 

trabalhos.

Assim, é com esse grande propósito, que nos orgulhamos de trazer ao público estes anais 

que, há alguns anos, têm contribuindo para a pesquisa no direito, nas suas várias 

especialidades, trazendo ao público cada vez melhores e mais qualificados debates, 

corroborando o nosso apostolado com a defesa da pós-graduação no Brasil. Desejamos a 

você uma proveitosa leitura!

São Paulo, outubro de 2015.



Yuri Nathan da Costa Lannes



O PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E A VEDAÇÃO À DECISAO SURPRESA: UMA 
RELEITURA DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO

EL PRINCIPIO DE COOPERACIÓN Y SELLADO DE LA SORPRESA DECISIÓN: 
UN RELEITURA LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE CONTRADICTORIO

Flávia Spinassé Frigini
Tainá Aguiar Junquilho

Resumo

O processo civil vivencia uma nova fase metodológica, a qual denominamos de formalismo-

valorativo. Essa mudança é resultado da sucessiva constitucionalização do direito. Nesse 

contexto, o processo torna-se instrumento de concretização da garantia constitucional de 

justiça. O processo deve buscar um equilíbrio entre a efetividade e a segurança jurídicas, 

atento à realização da justiça material. A garantia constitucional do contraditório é peça 

fundamental nesse processo. O princípio da cooperação nasce do formalismo-valorativo e 

tem como pressuposto fundamental o estabelecimento do diálogo entre partes e juiz, de modo 

que todos os sujeitos processuais colaborem para a solução do litígio. O dever de cooperação 

impõe deveres para as partes e para o juiz. O dever de consulta obriga o juiz a manifestar-se 

sobre todas as questões levantadas pelas partes no processo. A motivação das decisões 

consiste na última manifestação do contraditório, assegurando às partes que seus argumentos 

foram analisados. O dever de cooperação, portanto, exerce um papel fundamental na 

legislação infraconstitucional, possibilitando a criação de regras concretizadoras, que 

potencializam o ideal de colaboração.

Palavras-chave: Formalismo  valorativo, Princípio da colaboração, Fundamentação das 
decisões judiciais

Abstract/Resumen/Résumé

El proceso civil, experimenta una nueva etapa metodológica, lo que llamamos el formalismo-

valorativo. Este cambio es el resultado de sucesivas constitucionalización del derecho. En 

este contexto, el proceso se convierte en un instrumento de aplicación de la garantía 

constitucional de la justicia. El proceso debe buscar un equilibrio entre la eficacia y la 

seguridad jurídica, atento a la realización de la "justicia material." La garantía constitucional 

de contradicción es una pieza clave en este proceso. El principio de cooperación nace del 

formalismo-valorativo y tiene como premisa fundamental el establecimiento de un diálogo 

entre las partes y el juez, por lo que todos los sujetos procesales deben trabajar juntos para 

resolver la disputa. El deber de cooperación impone deberes a las partes y al juez. El deber de 

consultar exige que el tribunal emita su dictamen sobre todas las cuestiones planteadas por 

las partes en el proceso. Las razones de las decisiones es la última manifestación de la 

contradicción, asegurando a los partidos que se analizaron sus argumentos. El deber de 

146



cooperación, por lo tanto cumpre un papel clave en la legislación infra-constitucional, que 

permite la creación de reglas concretizadoras que mejoran el ideal de colaboración.

Keywords/Palabras-claves/Mots-clés: Formalismo - evaluativa, Principio de cooperación, 
Obligación de los juicios
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INTRODUÇÃO 

 

O princípio da cooperação nasce no contexto do formalismo-valorativo, fase metodológica 

vivida pelo processo civil contemporâneo, que coloca o processo como instrumento de 

realização dos direitos fundamentais, contribuindo para o alcance da “justiça material”. 

 

A pesquisa pretende analisar as implicações da adoção desse modelo na legislação processual 

pátria, já que o art. 6º do Novo Código de Processo Civil prevê o dever de cooperação para 

todos os sujeitos processuais.  

 

Para tanto, faz-se necessário conhecer suas origens, seu conceito, bem como os deveres que 

impõe aos sujeitos processuais. Feita essa abordagem destaca-se a relação existente entre o 

aludido princípio e a garantia constitucional do contraditório. 

 

Diante desse novo panorama, a pesquisa pretender abordar as seguintes questões: De que 

maneira o princípio da cooperação pode influenciar na questão da fundamentação das decisões 

judiciais?  A previsão do novo CPC que obriga o magistrado a analisar todos os fundamentos 

sustentados pelas partes é uma regra originária do dever de cooperação? A inserção no sistema 

do dever de cooperação, de fato, obrigará o magistrado a fundamentar adequadamente seus 

pronunciamentos? Essas e outras questões correlatas tentaremos responder nesta breve 

exposição. Vamos a elas.  

 

 

1 O PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E O CONTRADITÓRIO  

 

O fenômeno da constitucionalização é crescente no direito brasileiro, manifestação do chamado 

“neoconstitucionalismo”. Não é diferente com o processo civil, que vem passando por 

transformações em sua estrutura normativa. 

 

A doutrina justifica essa mudança de perspectiva com fundamento em três paradigmas 

nucleares, quais sejam: o reconhecimento da força normativa da Constituição; a evolução e 

ampliação do controle de constitucionalidade abstrato; a utilização no dia a dia da hermenêutica 

constitucional, provocando, por exemplo, a normatização de diversos princípios. (PEIXOTO, 
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2013, p. 91). Esses são apenas alguns fatores que vem contribuindo para o movimento do 

“neoconstitucionalismo”.  

 

Em relação ao processo civil, notamos uma mudança em sua postura metodológica. Um novo 

modelo deve ser adotado para atender às finalidades contemporâneas do processo civil, que 

hoje se presta à concretização de direitos fundamentais. Nesse contexto, o processo, enquanto 

procedimento formal, não pode mais ter um fim em si mesmo. Deve ir além, contribuindo 

ativamente para atender aos anseios da sociedade complexa atual, na construção de uma 

democracia participativa. 

 

Na concepção de Carlos Alberto Álvaro de Oliveira (2006, p. 8), o modelo que ora estudamos, 

tem o nome de formalismo-valorativo. O formalismo-valorativo consiste no abandono do 

chamado “formalismo excessivo” do processo.  

 

O formalismo se presta ao estabelecimento das normas de organização do processo e à 

delimitação de poderes, deveres e faculdades dos sujeitos processuais. Ocorre que, com o 

aumento sucessivo do número de demandas levadas ao Judiciário somadas à sua grande 

complexidade e diversidade levaram a uma visão negativa do formalismo, que passou a ser 

concebido como um entrave à concessão da justiça material (OLIVEIRA, 2006, p. 7). 

 

Ao contrário do que se pensa, o formalismo é elemento fundamental para garantir a efetividade 

e a segurança do processo. Com apoio nos ideais constitucionais, o formalismo-valorativo 

propõe uma reflexão: um equilíbrio deve ser encontrado entre os valores segurança e 

efetividade. A efetividade colabora para um processo rápido, utilizando seu poder 

organizacional, enquanto a segurança impõe normas disciplinadoras (OLIVEIRA, 2006, p. 8). 

 

Esses dois valores, em verdade, relevam o caráter instrumental do processo e existem para 

assegurar a realização da justiça material e da paz social. O processo, portanto, não tem um fim 

em si mesmo (OLIVEIRA, 2006, p. 8). 

 

Observa-se, a partir da adoção dessa nova metodologia, a valorização dos direitos 

fundamentais, especialmente do contraditório. No processo constitucional, o contraditório 

passa a ser o elemento fundamental para a construção de um processo democrático. O diálogo 

entre todos os sujeitos processuais é peça fundamental para a realização plena do contraditório. 
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É nesse contexto que surge o princípio da cooperação, colaboração ou mesmo comparticipação, 

denominação que varia na doutrina sobre o tema. Importantíssimo para os fins dessa pesquisa 

que exploremos a abordagem de seu conceito e suas implicações.  

 

O princípio da cooperação tem suas raízes nos princípios do devido processo legal, da boa-fé 

processual e do contraditório. Essa nova estrutura propõe a atuação isonômica das partes e do 

juiz no processo. Ou seja, a condução do processo não será determinada predominantemente 

pelas partes, nem pelo juiz. A condução do processo será cooperativa, equânime entre os 

sujeitos processuais (DIDIER, 2011, p. 218-219). 

 

Segundo Fredie Didier Jr. (2011, p. 221) o princípio da cooperação tem aplicação direta e 

estabelece deveres aos sujeitos processuais. Em relação às partes, podemos falar em deveres de 

esclarecimento, de lealdade, e de proteção. Enquanto que em relação ao magistrado, existem os 

deveres de lealdade, esclarecimento, consulta e de prevenção.  

 

Antes de aprofundar-nos nas conceituações, convém registrar uma divergência doutrinária. 

Daniel Mitidiero (2011, p. 62), estudioso do dever de colaboração, trata do dever de colaboração 

apenas do juiz para com as partes. Para ele, as partes não colaboram, pois tem interesses 

diferentes quanto ao resultado do litigio.  

 

Seguindo a doutrina de Didier (2011), deve o juiz obedecer a alguns deveres fundamentais: O 

dever de lealdade, que é a manifestação do princípio da boa-fé processual; O dever de 

esclarecimento, que implica para o magistrado a obrigação de esclarecer todas as dúvidas que, 

por ventura, tenha a respeito de suas alegações ou pedidos. Deve, também, cuidar para que os 

seus pronunciamentos estejam claros para as partes; O dever de prevenção, mais amplo, que 

impõe ao magistrado uma postura ativa, para apontar as deficiências nas postulações das partes 

que possam ser supridas, evitando que o objetivo do processo seja frustrado por questões de 

mera formalidade; E, por fim, o dever de consulta, que por sua vez, implica para o julgador o 

dever de analisar, no momento de decidir, todas as questões postas no processo. O juiz deve dar 

oportunidade às partes para que as mesmas se manifestem sobre questões não ventiladas no 

processo.  

 

Conforme já mencionamos, o princípio da cooperação está diretamente relacionado ao princípio 

do contraditório, que proporciona aos litigantes, através de suas alegações, influenciar na 
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decisão da controvérsia. Com a certeza da importância de todos os deveres acima relacionados 

e, ainda, tendo em mente, que certamente esse rol não se esgota nessa classificação, escolhemos 

tratar aqui especificamente do dever de consulta. 

 

Avançando em direção à presente pesquisa, não se pode deixar de notar que o dever de 

cooperação foi inserido no sistema processual brasileiro. O Código de Processo Civil de 2015, 

Lei 13.105 de 16 de março de 2015 estabelece como norma fundamental o art. 6º, que apresenta 

a seguinte redação: “ Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, 

em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. ” 

 

Não há dúvidas, portanto, que o processo civil brasileiro tenha adotado esse novo modelo de 

processo, fruto da concepção do formalismo-valorativo, acorde com os valores e as normas 

fundamentais da Constituição Federal. A nova legislação trouxe para o texto do novo CPC essa 

ideia, incorporada em seu art. 1º, que diz: “O processo civil será ordenado, disciplinado e 

interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da 

República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código.  

 

 

2 O PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E A VEDAÇÃO À DECISÃO 

SURPRESA 

 

Ante o exposto, interessa também saber como fica o tema da “vedação à decisão surpresa” 

diante de toda essa transformação do processo civil, que adota agora uma estrutura colaborativa. 

Para tanto, é necessária uma breve reflexão sobre o tema. A decisão surpresa, segundo André 

Pagani de Souza (2014, p. 136): 

 

[...] é uma decisão fundada em premissas que não foram objeto de prévio debate ou a 

respeito das quais não se tomou prévio conhecimento no processo em que foi 

proferida. Ou seja, a decisão-surpresa é aquela cujos fundamentos não foram 

mencionados no processo ou a respeito dos quais não foi conferida a oportunidade de 

prévia manifestação. É uma decisão que surpreende a todos porque é pronunciada sem 

que ninguém – exceto o seu prolator- tenha tido oportunidade de tomar conhecimento 

prévio sobre seus fundamentos. Por outras palavras, trata-se de uma decisão sobre a 

qual não se oferece previamente a chance de conhecimento ou manifestação acerca de 

seus fundamentos. 
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A vedação à decisão surpresa tem relação direta com a garantia constitucional do contraditório. 

É bem verdade que os direitos fundamentais têm aplicação direta. Poder-se-ia dizer, deste 

modo, que sua aplicação prescinde de regras concretizadoras. Todavia, muitas vezes, se faz 

necessário potencializar seus efeitos através de uma regra infraconstitucional, que impõe, 

especificamente, a obediência a seus pressupostos. A questão da fundamentação das decisões 

judiciais é problema recorrente na prática judiciária, devido, em parte, ao grande fluxo de 

demandas. 

 

Daniel Mitidiero (2011, p. 150) trata da importância do contraditório, na lógica do formalismo-

valorativo, expondo: 

 

Na quadra teoria do formalismo valorativo, pois, o direito ao contraditório leva à 

previsão de um dever de debate entre o juiz e as partes a respeito do material recolhido 

ao longo do processo. Esse dever de debate encontra sua expressão mais saliente no 

quando da decisão da causa, haja vista a imprescindibilidade de constar, na 

fundamentação da sentença, acórdão ou decisão monocrática, o enfrentamento pelo 

órgão jurisdicional das razões deduzidas pelas partes em seus arrazoados, exigência 

de todo afeiçoada ao Estado Constitucional, que é necessariamente democrático.  

 

Fica claro, portanto, que a questão da fundamentação se relaciona com a realização plena do 

contraditório, assim como da vedação à surpresa das partes, que se efetivarão através do diálogo 

entre partes e juiz a respeito de todos os pontos em debate no processo. A melhor maneira de 

constatar a observância do contraditório, segundo a melhor doutrina, é verificando se a decisão 

foi fundamentada adequadamente. A motivação da decisão fornece às partes a certeza de que 

foram “ouvidas” (MITIDIERO, 2011, p. 154). 

 

 

3 O PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E A FUNDAMENTAÇÃO DA 

DECISÃO JUDICIAL 

 

O novo Código de Processo Civil, além de adotar o dever de cooperação como norma 

fundamental, demonstrou em seu texto, a preocupação de inserir sistematicamente os deveres 

das partes e do juiz. O art. 489, parágrafo 1º, inciso IV, da Lei 13.105 de 2015 determina o 

dever de fundamentação da decisão judicial por parte do juiz; 

 

Art. 489.  São elementos essenciais da sentença: 
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I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma 

do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no 

andamento do processo; 

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; 

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe 

submeterem. 

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela 

interlocutória, sentença ou acórdão, que: 

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar 

sua relação com a causa ou a questão decidida; 

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de 

sua incidência no caso; 

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; 

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em 

tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; 

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus 

fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta 

àqueles fundamentos; 

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado 

pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a 

superação do entendimento. 

§ 2o No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios 

gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência 

na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. 

§ 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus 

elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé (grifos nossos).  

 

A interpretação não pode ser outra. A previsão infraconstitucional do dever de motivação das 

decisões judiciais, é uma regra concretizadora do princípio da cooperação, mais, 

especificamente, do seu dever de consulta. A observância dessa regra visa garantir um valor 

assegurado constitucionalmente pelo art. 93, IX da CF/88. Ora, a obrigatoriedade do 

enfrentamento de todos os argumentos trazidos pelas partes concede às mesmas a segurança de 

que o contraditório foi observado em cooperação.  

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Conclui-se, em suma, que o princípio da cooperação contribui decisivamente para a observância 

do dever de fundamentação das decisões judiciais. A previsão do art. 6º do CPC/2015 no 

capítulo das normas fundamentais releva a intenção do sistema processual de pautar-se de 

acordo com as premissas do processo colaborativo. 

 

Tanto é verdade, que ao examinar o CPC/2015, facilmente encontramos artigos que traduzem 

os ideais do dever de cooperação. Os deveres valem tanto para as partes como para o juiz, que 

assume o compromisso de conduzir um contraditório dialogado. A inobservância das normas 
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infraconstitucionais, que direcionam, especificamente, objetivos constitucionais, implicarão em 

inconstitucionalidade direta.  

 

Não há dúvidas de que o princípio da cooperação vem promovendo sucessivas transformações 

no processo civil, permitindo a efetivação dos ideais constitucionais e, nesse sentido, representa 

avanço que reflete em inúmeras garantias processuais, inclusive, no dever de fundamentação 

judicial.  
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