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Princípios Infraconstitucionais do Processo Civil 

- Vários são os deveres processuais que decorrem do princípio da 
cooperação, podendo-se dividir os deveres de cooperação em 
deveres de esclarecimento, lealdade e de proteção.  

 

- Em relação às partes, temos alguns exemplos de manifestação 
desses deveres:  

- Dever de esclarecimento: o autor deve redigir a Inicial com 
clareza e coerência, sob pena de inépcia.  

- Dever de lealdade: as partes não podem litigar de má-fé (arts. 
80 e 81, CPC), por exemplo.  

 

   

 



Princípios Infraconstitucionais do Processo Civil 

c) Dever de proteção: a vedação de que a parte cause danos a seu 
adversário, como na responsabilidade do exequente em caso de 
execução injusta (art. 520, I, CPC).  

 
Quanto à aplicação do princípio da cooperação ao órgão julgador:  
a) Dever de esclarecimento: é o dever que o órgão julgador tem de 

esclarecer junto das partes quanto às dúvidas que tenha sobre 
as suas alegações, pedidos ou posições em juízo, evitando que 
sua decisão seja tomada a partir de conclusões equivocadas. 
Ex: emenda da Inicial para que o autor esclareça o seu pedido 
ou a causa de pedir.  

   
 



Princípios Infraconstitucionais do Processo Civil 

- Além disso, o dever de esclarecimento está ligado também ao 
fato de que o juiz deve esclarecer os seus próprios 
pronunciamentos para as partes (dever este que decorre do 
próprio dever de motivar as suas decisões).  

 
b) Dever de consulta: não pode o magistrado decidir com base em 

questão de fato ou de direito, ainda que possa ser conhecida de 
ofício, sem que as partes tenham sido intimadas a manifestar-
se sobre elas.  

 
- Trata-se de uma variante do dever de informar, aspecto do dever 

de esclarecimento.    
 



Princípios Infraconstitucionais do Processo Civil 

CPC, art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, 
com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado 
às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de 
matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 

 
c) Dever de prevenção: ligado ao dever do juiz de apontar a 

deficiência na postulação das partes, para que sejam sanadas. 
Ex: direito de emendar a Inicial se estiver faltando algum 
requisito (art. 321, CPC).  

 
 
 


