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Resumo: Objetiva-se analisar o conceito legal da confissão e os 
seus consectários no processo civil brasileiro contemporâneo, no 
contexto do princípio da cooperação. A escolha do tema se jus-
tifica pela sua relevância jurídica e social, especialmente no que 
tange aos critérios racionais de interpretação do artigo 6.º do 
CPC, o qual exige expressamente que todos os personagens do 
processo cooperem entre si para que se obtenha a solução do 
processo com efetividade e em tempo razoável. Pela pesquisa 
bibliográfica, documental e análises críticas demonstrou-se que 
o Código de Processo Civil não previu incentivos para quem 
confessa, desprestigiando a cooperação entre os sujeitos proces-
suais e, por consequência, influiu na qualidade da prestação ju-
risdicional. 
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COOPERATION IN THE CONTEXT OF THE DEMO-
CRATIC STATE OF LAW 
 
Abstract: The objective is to analyze the legal concept of con-
fession and its consequences in the contemporary Brazilian civil 
process, in the context of the principle of cooperation. The 
choice of the topic is justified by its legal and social relevance, 
especially with regard to the rational criteria of interpretation of 
article 6 of the CPC, which expressly requires that all characters 
in the process cooperate with each other to obtain the solution of 
the process effectively and in a reasonable time. Through bibli-
ographical, documental and critical analysis research it was 
shown that the Civil Procedure Code did not provide incentives 
for those who confess, discrediting the cooperation between the 
procedural subjects and, consequently, it influenced the quality 
of the jurisdictional provision. 
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onstitui objetivo geral da presente pesquisa anali-
sar o conceito legal da confissão e os seus consec-
tários no processo civil brasileiro contemporâneo, 
no contexto do princípio da cooperação, correla-
cionando a temática proposta com o modelo cons-

titucional de processo. A escolha do tema proposto se justifica 
em virtude da sua relevância prática, jurídica e atualidade, haja 
vista que embora a legislação processual infraconstitucional te-
nha previsto expressamente o princípio da cooperação como 
norte para o processo civil brasileiro, deixou de criar mecanis-
mos que incentivem o instituto da confissão e, por consequência 
lógica, perdeu a oportunidade de produzir mais vias que leva-
riam a uma melhor qualidade da prestação jurisdicional. 

Inicialmente desenvolveu-se uma análise crítica sobre os 
fundamentos trazidos pela constituição brasileira de 1988 para 
legitimar juridicamente o Estado Democrático de Direito. A 
compreensão do modelo constitucional do processo foi de signi-
ficativa relevância para a apresentação da existência de inúme-
ros aspectos teóricos importantes e que conduziram pontual-
mente o debate apresentado. O estudo proposto funda-se em aná-
lises construídas a partir da hermenêutica constitucional dos di-
reitos fundamentais, especialmente no que atine aos direitos 
conferidos às partes e o juiz para a construção de uma decisão 
final justa, isso significa dizer que, apesar dos interesses diver-
gentes que possam existir no confronto de pretensões, o certo é 
que todos devem pautar a sua efetiva participação processual 
como colaboradores, agindo de forma leal e com boa-fé, forne-
cendo ao juiz subsídios para a construção de uma decisão équo 
e justa. 

O segundo item analisa o princípio da boa-fé objetiva sob 
a ótica processual. O princípio da boa-fé processual é aquele que 
determina que todos os sujeitos do processo devem se comportar 
de acordo com a boa-fé objetiva, entendida esta como norma de 
conduta. A boa-fé pode ser dividida em objetiva e subjetiva. A 

C
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primeira diz respeito à norma, isto é, é a norma que impõe um 
comportamento leal, ético, de acordo com a boa-fé. Já a segunda 
diz respeito a fato, a um estado de consciência, opondo-se a má-
fé. É no primeiro contexto que se insere o princípio da boa-fé 
processual. 

O terceiro tópico examina o princípio da cooperação no 
contexto do modelo constitucional de processo. A doutrina bra-
sileira importou do direito europeu o princípio da cooperação 
(ou da colaboração), segundo o qual o processo seria o produto 
da atividade cooperativa triangular (entre juiz e as partes). A mo-
derna concepção processual exige um juiz ativo no centro da 
controvérsia e a participação ativa das partes, por meio da efeti-
vação do caráter isonômico entre os sujeitos do processo. O de-
ver de cooperação estaria voltado eminentemente para o magis-
trado, de modo a orientar sua atuação como agente colaborador 
do processo, inclusive como participante ativo do contraditório, 
não se limitando a mero fiscal de regras. Entretanto, não somente 
o juiz deve colaborar para a tutela efetiva, célere e adequada. 
Todos aqueles que atuam no processo (juiz, partes, oficial de 
justiça, advogados, Ministério Público etc.) têm o dever de co-
laborar para que a prestação jurisdicional seja concretizada da 
forma que prescreve a Carta de 1988.  

Já no quarto item, procurou conceituar o instituto da con-
fissão e os seus consectários no processo civil brasileiro. Com 
efeito, segundo a legislação processual civil pátria, ocorre a con-
fissão quando alguém reconhece a existência de um fato contrá-
rio ao seu interesse e favorável ao do seu adversário. É, portanto, 
uma declaração voluntária de ciência de fato; não se trata de de-
claração de vontade para a produção de determinado efeito jurí-
dico. A declaração pode ter por objeto qualquer fato, simples ou 
jurídico. São os elementos da confissão: sujeito declarante (ele-
mento subjetivo); vontade para declarar um fato (animus confi-
tendi, elemento intencional); fato contrário ao confitente (ele-
mento objetivo). 
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Não obstante o arcabouçou legal e constitucional que 
rege a matéria atinente à efetividade processual, o Código de 
Processo Civil não concedeu ao instituto da confissão a devida 
importância, uma vez que não há previsão de qualquer benefício 
para o confitente, sobretudo numa perspectiva econômica do di-
reito. 

Nesse sentido, o quinto tópico do artigo busca realizar 
uma análise crítica do instituto da confissão, correlacionando-o 
ao princípio da cooperação, dentro do modelo constitucional de 
processo. Questiona-se se o Código de Processo Civil estabele-
ceu uma relação de correspondência entre o princípio da coope-
ração e o instituto da confissão de modo a incentivar a uma das 
partes a realizar a confissão, apesar dos interesses conflitantes 
que possam existir no confronto de pretensões.   

A pergunta problema que delimita o objeto da pesquisa é 
a seguinte: Como a confissão poderia contribuir para o cenário 
de cooperação no âmbito do processo civil e, consequentemente, 
na obtenção de uma decisão de mérito justa, efetiva e proferida 
em tempo razoável?  

Por meio da pesquisa bibliográfica e documental foi pos-
sível apresentar fundamentos teóricos para legitimar cientifica-
mente o debate proposto, especialmente no que tange à omissão 
do Código de Processo no estabelecimento de benefícios subs-
tanciais para a confissão do culpado. O método dedutivo foi uti-
lizado para recortar a proposta de pesquisa, partindo-se de uma 
concepção macroanalítica, qual seja, o modelo constitucional de 
processo, delimitando-se no estudo do princípio da cooperação 
e do instituto da confissão na perspectiva do processo constitu-
cional brasileiro.  

A construção das análises temáticas, teóricas, interpreta-
tivas e comparativas foi de essencial importância para viabilizar 
a abordagem crítica do objeto de pesquisa, levantando-se novas 
questões para o desenvolvimento de outras investigações. 
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2 O MODELO CONSTITUCIONAL DE PROCESSO 
 
A compreensão do processo enquanto locus de discursi-

vidade ampla e isomênica dos pontos controversos que integram 
a demanda, coincide com o advento do modelo constitucional de 
processualidade democrática. A primeira premissa que deve ser 
levada em consideração quando se discute e analisa o processo 
no contexto da constitucionalidade democrática é perceber que 
se trata de instituição voltada a implementação dos direitos fun-
damentais expressamente previstos no plano constituinte e insti-
tuinte, além da imprescindibilidade de ruptura com as amarras 
decorrentes da discricionariedade e do protagonismo judicial. É 
por isso que se torna relevante ressaltar que “o drama da discri-
cionariedade que critico reside no fato de que esta transforma 
juízes em legisladores” (STRECK, 2012), ou seja, “e, para além 
disso, esse poder discricionário propicia a criação do próprio 
objeto do conhecimento, típica manifestação do positivismo” 
(STRECK, 2012).  

Colocar o magistrado em posição hierarquicamente su-
perior as partes, conferindo-lhe ampla liberdade para decidir a 
partir de argumentos solipsistas, metajurídicos e axiológicos, 
constitui um meio de sucumbir o projeto da constitucionalização 
do processo enquanto instituição democrática.  

“O pressuposto básico de um Estado Democrático de Di-
reito é que os sujeitos do diálogo estejam no mesmo plano jurí-
dico de argumentação e debate” (COSTA, 2016), ou seja, 
“quando o Estado se coloca em posição superior aos sujeitos do 
diálogo, impondo soberanamente sua decisão, fica comprome-
tida a legitimidade democrática dos provimentos estatais” 
(COSTA, 2016). É justamente nesse contexto crítico-analítico 
que se verificam as bases do processo constitucional democrá-
tico, visto como um espaço de amplo debate isomênico dos pon-
tos controvertidos da demanda. Ou seja, todos os sujeitos que 
integram esse espaço processual devem ter as mesmas 
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oportunidades de argumentação fática e jurídico-constitucional, 
possibilitando igualdade no direito de todos influírem na cons-
trução discursiva do mérito processual do provimento final. Foi 
por isso que “a consagração e constitucionalização das institui-
ções processuais instigaram a reflexão jurídica no sentido de não 
se admitir mais a jurisdição como meio do exercício do poder 
estatal, mas sim, como um direito fundamental de movimentar 
incondicionalmente o Estado na apreciação das pretensões leva-
das até ele” (COSTA, 2016). 

Insta destacar que Rosemiro Pereira Leal afirma que “in-
fere-se que uma teoria neo-institucionalista do processo só é 
compreensível por uma teoria constitucional de direito democrá-
tico de bases legitimantes na cidadania (soberania popular)” 
(LEAL, 2009). Com relação ao tema constitucionalização do 
processo, Fabrício Veiga Costa assim pontua: 

O movimento da constitucionalização do processo e da jurisdi-
ção coincide com a desconstrução teórica da ideologia que se-
dimentou uma hermenêutica que se desenvolveu basicamente 
a partir da sabedoria inata do julgador, dando lugar à herme-
nêutica constitucional e democrática dos direitos fundamen-
tais, centrada em critérios objetivamente jurídicos e utilizados 
como parâmetro ao discurso processualizado e à aplicabilidade 
do princípio da fundamentação das decisões judiciais, como re-
flexos do devido processo legal (ressalta-se que o devido pro-
cesso legal deve ser compreendido como o prolongamento do 
processo constitucional e de suas extensões procedimentais) 
(COSTA, 2012, p. 198). 

Não existe qualquer cizânia doutrinária quando se trata 
de definir a constituição como a viga mestra que orienta o pro-
cesso. A partir desse ponto, exsurge a ideia de uma teoria geral 
do processo constitucional que se sobrepõe aos demais ramos do 
direito processual comum. Assim é que Grinover, Cintra e Di-
namarco afirmam que: 

Todo o direito processual, como ramo do direito público, tem 
suas linhas fundamentais traçadas pelo direito constitucional, 
que fixa a estrutura dos órgãos jurisdicionais, que garante a dis-
tribuição da justiça e a efetividade do direito objetivo, que 
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estabelece alguns princípios processuais; e o direito processual 
penal chega a ser apontado como direito constitucional apli-
cado às relações entre autoridade e liberdade (GRINOVER; 
CINTRA; DINAMARCO, 2010, grifo nosso). 

Embora os apontamentos teóricos trazidos por Ada Pele-
grini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco enalteçam as bases 
constitucionais do direito processual, é importante ressaltar que 
os referidos autores ainda continuam filiados à escola que com-
preende o processo como instrumento da jurisdição, mantendo o 
magistrado em posição hierarquicamente superior às partes, pos-
sibilitando-lhe o direito de decidir mediante a utilização de ar-
gumentos metajurídicos e axiológicos, não rompendo com a má-
ximas preconizadas pela discricionariedade e protagonismo ju-
dicial. 

O texto da constituição brasileira de 1988 inaugura a 
base hermenêutica que orienta e regula todos os ramos do di-
reito, notadamente o processo, que passa a ser visto como garan-
tia fundamental dos indivíduos em face do Estado legislador, ad-
ministrador e juiz. Nesse passo, o processo tem passado por 
transformações marcantes que o afastaram do formalismo da ve-
lha praxe, para o reforço de sua posição como garantia constitu-
cional (BARACHO, 2006). A compreensão de um modelo cons-
titucional de processo decorre do fato de a Constituição ser a lei 
máxima do Estado e que todos os ramos do direito devem se 
amoldar aos ditames estabelecidos pela constituição brasileira 
de 1988. Nesse sentido, a tutela do processo efetiva-se pelo re-
conhecimento do princípio da supremacia da Constituição sobre 
as normas processuais. Ela efetua-se pelo império das previsões 
constitucionais, que têm como suporte as garantias (BARA-
CHO, 2006). Comungando das mesmas ideias, para Ronaldo 
Brêtas o processo constitucional deve ser entendido como: 

 [...] a principiologia metodológica constitucional de garantia 
dos direitos fundamentais, deve ser entendido como um bloco 
aglutinante e compacto de várias direitos e garantias funda-
mentais inafastáveis, ostentados pelas pessoas do povo (par-
tes), quando deduzem pretensão à tutela jurídica nos processos, 
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perante os órgãos jurisdicionais (BRÊTAS, 2018). 
Portanto, o processo deve ser visto como mecanismo 

constitucional à disposição dos indivíduos, pelo qual limitam-se 
as práticas incisivas do Estado no que tange ao aviltamento dos 
direitos e garantias fundamentais. Como supramencionado, a 
constituição estabelece a baliza que orienta o processo na atua-
lidade. A questão central cinge-se em estabelecer o marco inicial 
da aproximação entre processo e constituição, formando-se o 
que a doutrina e a jurisprudência consignaram a chamar de pro-
cesso constitucional, ou modelo constitucional de processo.  

Anota-se que essa aproximação entre processo e consti-
tuição ocorreu após a segunda guerra mundial e da ratificação 
pelos Estado Nacionais DUDH de 1948, pois os Estados Nacio-
nais reconheceram os princípios e normas voltadas a proteção 
dos direitos do homem. Como consequência, vários Estados Na-
cionais inseriram em suas constituições, institutos de direito pro-
cessual, a exemplo da Itália em 1948, Alemanha em 1949, 
França em 1952, Portugal em 1976 e Espanha em 1978, todos 
voltados à proteção dos direitos e garantias da dignidade da pes-
soa humana. No Brasil, notadamente com o advento da consti-
tuição de 1988, foram inseridos verdadeiros princípios proces-
suais, tendentes a salvaguardar os direitos e garantias dos indi-
víduos.  

A partir desse ponto, José Alfredo de Oliveira Baracho 
(2006) apregoa o surgimento de um genuíno modelo constituci-
onal de processo que se sobrepõe às normas processuais comuns. 

Nesse passo, a reafirmação do processo constitucional 
decorre necessariamente da aproximação cada vez maior entre 
estudiosos da constituição e do processo científico. Não por ou-
tra razão, sintetizam Dierle Nunes e Alexandre Bahia que: 

é necessária uma maior aproximação entre os constitucionalis-
tas e os estudiosos do processualismo científico, com o obje-
tivo de estudar com maior aprofundamento e de forma integral 
as matérias que correspondem a zonas de confluência entre am-
bas as disciplinas e que têm relação direta com a função do 
órgão jurisdicional (NUNES; BAHIA, 2009, p. 89) 
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Esse fato tem que ser visto com bons olhos, o que denota 
o reconhecimento da supremacia da constituição sobre todo o 
sistema de direito, nos seus mais variados pronunciamentos. A 
essa tendência de constitucionalizar os direitos, atribui-se o fato 
da constituição de 1988, mais que qualquer outra, trazer um rol 
extenso de direitos e garantias fundamentais, além de disposi-
ções atinentes ao direito civil, empresarial, penal e, notadamente 
processual. Destarte, quer se queira atualmente trabalhar em ju-
ízo com o direito ou quer se queira simplesmente estudá-lo, di-
ficilmente será possível fazê-lo no Brasil sem se reportar à cons-
tituição de 1988 (NUNES; BAHIA, 2009).  

Essa tendência de constitucionalização do processo, se 
torna mais evidente, e não menos complexo, a partir de um longo 
catálogo de direitos traduzidos no texto constitucional como di-
reitos e garantias fundamentais.  

Portanto, a constituição brasileira de 1988, além do 
fenômeno da constitucionalização dos direitos, dá ao processo 
(civil, penal ou administrativo) uma nova roupagem, que invari-
avelmente o aproxima cada vez mais do Estado Democrático de 
Direito. À guisa de exemplo do caráter constitucionalizante dos 
direitos, menciona-se: dignidade da pessoa humana (1º, III) ga-
rantia da presunção de inocência ou presunção de não-culpabili-
dade (5º, LVII); juízo natural (5º, XXXVII); acesso à justiça (5º, 
XXXV, LXXIV); devido processo legal (5º, LIV); direito ao 
contraditório e à ampla defesa (5º, LV); motivações das decisões 
(93, IX), dentre outros. Como se nota, com o advento da consti-
tuição de 1988, todo o direito processual brasileiro mudou, obri-
gando-se a todos os profissionais do direito que realizem uma 
filtragem ou releitura constitucional do processo. 

Corroborando essa assertiva, o art. 1° da Lei 13.105/15 
(CPC) preleciona que o processo civil será ordenado, discipli-
nado e interpretado conforme os valores e as normas fundamen-
tais estabelecidos na Constituição da República Federativa do 
Brasil (BRASIL, 2015). Dessa tendência socializante do 
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processo, além da absorção dos preceitos constitucionais pelos 
códigos e legislações extravagantes, a aplicação e interpretação 
das leis passam a ser guiadas pela ideia da filtragem ou releitura 
constitucional do processo. O processo adquire uma amplitude 
inigualável e um significado ímpar como postulado que traduz 
uma série de garantias hoje devidamente especificadas e especi-
alizadas nas várias ordens jurídicas (MENDES; BRANCO, 
2018). Nesse sentido, para FERNANDES (2012), o íntimo rela-
cionamento entre processo e Estado exige a introdução cada vez 
maior nos textos constitucionais de princípios e regras de direito 
processual, levando ao desenvolvimento de estudos específicos 
sobre as normas processuais de índole constitucional. 

O processo, como mecanismo de efetivação das disposi-
ções da constituição é a instituição apta e necessária para a pre-
servação das regras e princípios constitucionais. Essa aproxima-
ção ocorre a partir do reconhecimento da supremacia da consti-
tuição e da tendência de se constitucionalizar os direitos funda-
mentais dos indivíduos. 

No item seguinte discorrer-se-á sobre o conceito do prin-
cípio da cooperação expressamente previsto no artigo 6.º, da Lei 
13.105/15 (CPC), a partir do modelo constitucional democrá-
tico. Com efeito, é de suma importância para o trabalho pro-
posto, considerando que do ponto de vista estritamente jurídico-
constitucional-normativo a cooperação das partes é voltada para 
a obtenção de uma decisão de mérito justa, efetiva e proferida 
em tempo razoável. 

 
3 O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 E A VALORI-
ZAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA 

 
O Código de Processo de 2015 procurou valorizar a boa-

fé, especialmente a de natureza objetiva, em vários de seus co-
mandos. De início, o artigo 5.º do Estatuto Processual emergente 
prescreve que aquele que de qualquer forma participa do 
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processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.  
Em complemento, há a previsão expressa a respeito do 

dever de cooperação processual, corolário da boa-fé objetiva, 
enunciando o artigo 6.º do Código de Processo Civil que todos 
os sujeitos do processo devem cooperar entre si. Essa colabora-
ção também é imposta aos julgadores, vedando-se as decisões 
surpresas, uma vez que 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 deve decidir de ofício, conforme 
preceitua o artigo 10 do Código de Processo Civil. 

É possível aferir que os sujeitos processuais devem com-
portar-se de acordo com a boa-fé, que, nesse caso, deve ser en-
tendida como uma norma de conduta (“boa-fé objetiva”). Esse é 
o princípio da boa-fé processual, que se extrai do art. 5º do CPC 
brasileiro. Com efeito, não se pode confundir o princípio 
(norma) da boa-fé com a exigência de boa-fé (elemento subje-
tivo) para a configuração de alguns atos ilícitos processuais, 
como o manifesto propósito protelatório, apto a permitir a tutela 
provisória prevista no inciso I do art. 311 do CPC. A boa-fé sub-
jetiva é elemento do suporte fático de alguns fatos jurídicos; é 
fato, portanto. A boa-fé objetiva é uma norma de conduta: impõe 
e proíbe condutas, além de criar situações jurídicas ativas e pas-
sivas. Não existe princípio da boa-fé subjetiva. O art. 5º do CPC 
não está relacionado à boa-fé subjetiva, à intenção do sujeito 
processual: trata-se de norma que impõe condutas em conformi-
dade com a boa-fé objetivamente considerada, independente-
mente da existência de boas ou más intenções. 

É fácil constatar que o princípio da boa-fé é a fonte da 
proibição do exercício inadmissível de posições jurídicas pro-
cessuais, que podem ser reunidas sob a rubrica “abuso do di-
reito” processual (desrespeito à boa-fé objetiva). Além disso, o 
princípio da boa-fé processual torna ilícitas as condutas proces-
suais animadas pela má-fé (sem boa-fé subjetiva). Ou seja, a 
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boa-fé objetiva processual implica, entre outros efeitos, o dever 
de o sujeito processual não atuar imbuído de má-fé, considerada 
como fato que compõe o suporte fático de alguns ilícitos proces-
suais. Eis a relação que se estabelece entre boa-fé processual 
objetiva e subjetiva. Mas ressalte-se: o princípio é o da boa-fé 
processual, que, além de mais amplo, é a fonte dos demais deve-
res, inclusive o de não agir com má-fé. 

Como se nota, a boa-fé objetiva passa a ser elemento de 
interpretação das decisões como um todo, gerando um grande 
impacto na prática cível. 

A seguir, discorrer-se-á acerca do princípio da coopera-
ção na perspectiva constitucional democrática.  

 
4 O PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO NO CÓDIGO DE PRO-
CESSO CIVIL DE 2015: UMA ANÁLISE CONSTITUCIO-
NAL-DEMOCRÁTICA 

 
Como visto, o modelo constitucional de processo denota 

os princípios que devem ser observados no momento de aplica-
bilidade da lei. 

É nessa perspectiva que o Direito Processual Civil, pro-
fundamente influenciado pelas diretrizes estabelecidas no texto 
da Constituição Federal de 1988 e com o momento democrático 
vivido pelo país, trouxe à tona o princípio da cooperação, o qual 
também é um dever a ser observador pelo magistrado e pelas 
partes no bojo do processo. 

Neste contexto, o artigo 6.º da Lei 13.105/15 (CPC) con-
sagra o princípio da cooperação, passando a exigir expressa pre-
visão legal para que todos os sujeitos do processo cooperem en-
tre si para que se obtenha a solução do processo com efetividade 
e em tempo razoável, in verbis: 

Art. 6.º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si 
para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito 
justa e efetiva. 

Pela redação do dispositivo legal acima transcrito é 
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possível aferir que todos os sujeitos processuais devem colabo-
rar entre si, o que, ao menos em tese, envolveria a colaboração 
das partes com o juiz, do juiz com as partes e das partes entre si. 

A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 
de sua participação no processo, levando aos autos alegações e 
provas que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. 
Quanto mais ativa a parte na defesa dos seus interesses mais co-
laborará com o juiz, desde que, é óbvio, atue com boa-fé expres-
samente exigida pelo artigo 5.º da própria Lei 13.105/15 (CPC). 

Já a colaboração do juiz com as partes exige do magis-
trado uma participação mais efetiva, entrosando-se com as par-
tes de forma que o resultado do processo seja o resultado dessa 
atuação conjunta de todos os sujeitos processuais. O juiz passa a 
ser um integrante do debate que se estabelece na demanda, pres-
tigiando esse debate entre todos, com a ideia central de que, 
quanto mais cooperação houver entre os sujeitos processuais, a 
qualidade da prestação jurisdicional será melhor. 

Daniel Assumpção (2017) aponta três vertentes do prin-
cípio da cooperação, entendidas como verdadeiros deveres do 
juiz na condução do processo: a) dever de esclarecimento, con-
substanciado na atividade do juiz de requerer às partes esclare-
cimentos sobre suas alegações e pedidos, o que naturalmente 
evita a decretação de nulidades e a equivocada interpretação do 
juiz a respeito de uma conduta assumida pela parte; b) dever de 
consultar, exigindo que o juiz sempre consulte as partes antes de 
proferir decisão; c) dever de prevenir, apontando às partes even-
tuais deficiências e permitindo suas devidas correções, evitando-
se assim a declaração de nulidade, dando-se ênfase ao processo 
como genuíno mecanismo técnico de proteção de direito mate-
rial. 

Indubitavelmente, a terceira relação de cooperação suge-
rida pelo artigo 6.º da Lei 13.105/15 (CPC) é mais complexa, 
ensejando o seguinte questionamento: teriam realmente as partes 
o dever de cooperarem entre si para a obtenção de decisão de 
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mérito justa e efetiva?  
Com efeito, não se pode esquecer que as partes estarão 

no processo naturalmente em posições antagônicas, sendo difícil 
crer que uma colabore com a outra tendo como resultado a con-
trariedade de seus interesses. 

Nesse sentido, é evidente que o princípio da cooperação 
não teria o condão de exigir das partes uma colaboração ao ponto 
de o culpado não poder oferecer resistência a sua condenação, 
em nome da celeridade e justiça processuais. 

Daniel Assumpção (2017) se debruça sobre o tema e as-
severa que “interpretar o dispositivo legal como previsão que 
exige das partes uma cooperação entre si, outorgando-lhes um 
dever que contraria seus próprios interesses defendidos em ju-
ízo, é utopia (...)”.  

Pode-se afirmar que não se trata apenas utopia, mas tam-
bém atenta contra os valores mais basilares do processo. Isto 
porque, a parte não faz justiça, mas sim defende seus interesses, 
inclusive, o de não ser condenada, resistindo à demanda pro-
posta pelo autor. A busca por justiça cabe ao estado-juiz e não à 
parte.  

Cooperar, desta forma, é uma expressão que se coaduna 
com o ambiente democrático no qual se encontra estabelecido o 
Poder Judiciário Brasileiro, não podendo, todavia, servir de sub-
terfúgio para uma atuação descompromissada das partes (e do 
próprio Estado), buscando tumultuar o feito sob a justificativa 
de uma participação efetiva. 

É possível perceber que o princípio da cooperação aponta 
para a construção de um processo em que todos os sujeitos ali 
envolvidos são partes ativas, imbuídas de deveres e responsabi-
lidades, limitando e direcionando o caminho para a resolução do 
conflito. 

Essa visão é positiva não apenas do ponto de vista da co-
laboração mútua no âmbito processual, mas também no que 
tange à legitimidade das decisões judiciais, que passam a ser 
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produto de amplo debate participativo das partes, conforme o 
modelo constitucional de processo. 

Contudo, deve-se ter cautela e ponderação na aplicação 
do princípio da cooperação, de modo que o esforço mútuo dos 
atores processuais seja exercido dentro dos liames da boa-fé 
objetiva, cláusula geral do ordenamento jurídico pátrio. 

Assim, feitos tais sopesamentos, verifica-se que o Có-
digo de Processo Civil de 2015, ao fincar a cooperação como 
princípio expresso, sedimentou as bases democráticas do Estado 
Republicano Brasileiro, o que é notável não só para os operado-
res do direito, mas, especialmente, para o destinatário por exce-
lência da prestação jurisdicional, qual seja, o cidadão. 

No tópico seguinte, procurar-se-á demonstrar o conceito 
de confissão e os seus consectários no processo civil brasileiro.  

 
5 CONCEITO LEGAL DE CONFISSÃO E OS SEUS CON-
SECTÁRIOS NO PROCESSO CIVIL BRASILEIRO 

 
De acordo com o artigo 389 da Lei 13.105/15 (CPC), há 

confissão quando a parte admite um fato contrário ao seu inte-
resse e favorável à parte adversa: 

Art. 389 Há confissão, judicial ou extrajudicial, quando a parte 
admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável 
ao do adversário. 

Segundo o conceito legal acima exposto, a confissão en-
volve três elementos: a) reconhecimento de um fato alegado pela 
parte contrária; b) voluntariedade da parte que reconhece o fato; 
c) prejuízo ao confitente decorrente de seu ato. 

É importante consignar que a confissão se limita aos fa-
tos, de maneira que, mesmo havendo confissão, o prejuízo a ser 
suportado pelo confitente fica limitado ao plano fático, de modo 
que o confitente pode perfeitamente se sagrar vitorioso na de-
manda, desde que o direito legitime seu interesse. 

Dispõe, ainda, o artigo 389 da Lei 13.105/15 (CPC) que 
a confissão pode ser judicial ou extrajudicial. A confissão 
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judicial é realizada nos autos, através de atos do processo, como 
por exemplo contestação, réplica e o depoimento pessoal.  A 
confissão feita judicialmente faz prova contra o confitente e não 
se estende aos litisconsortes, se houverem. Ainda no mesmo ra-
ciocínio, a confissão feita por um dos cônjuges em ação que 
verse sobre bens imóveis não vale sem a confissão do outro, 
salvo se casados sob o regime da separação absoluta de bens. 
Por confissão extrajudicial, compreende-se ser aquela que 
ocorre fora do juízo, feita à parte adversária e/ou a testemunhas.  

Marinoni ensina que a confissão aproveitada de outro 
processo (mesmo sendo este judicial) constitui confissão extra-
judicial. Estabelece o artigo 394 que a confissão extrajudicial 
feita oralmente só terá validade quando a lei não exigir prova 
literal, ou seja, quando a lei previr forma especial, como, por 
exemplo, escritura pública. 

Mais a frente, o artigo 390 do mesmo Diploma Legal in-
forma que a confissão judicial pode ser espontânea ou provo-
cada, realizada pela própria parte ou por representante com po-
deres específicos para confessar.  

Daniel Assumpção (2017) leciona que a confissão pro-
vocada resulta do depoimento pessoal, podendo ser real, quando 
a parte efetivamente responde as perguntas que lhe são dirigidas 
confessando determinados fatos, e ficta, quando a parte deixa de 
comparecer à audiência de instrução ou se nega injustificada-
mente a responder objetivamente as perguntas que lhe são feitas.  

Já a confissão espontânea, segundo o mesmo autor, é re-
alizada fora do depoimento pessoal, podendo ser tanto oral, hi-
pótese em que o juiz documentará a confissão nos autos medi-
ante a elaboração de termo, conforme artigo 390, § 2.º, do CPC, 
como escrita, sendo esta mais frequente na praxe forense.  

Consoante a doutrina de Elpídio Donizetti (2017) a con-
fissão realizada por representante sem poderes é ineficaz como 
ato jurídico, podendo, entretanto, ser ratificada posteriormente 
pelo titular do direito, em consonância com a combinação dos 
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artigos 172 e 185, ambos do Código Civil de 2002, e ser consi-
derada como prova atípica pelo juiz. 

Ainda segundo o mesmo autor, a eficácia da confissão é 
atingida quando se observam: a capacidade plena (a confissão 
feita pelo representante só tem eficácia à proporção dos limites 
em que este pode vincular o representado), a disponibilidade do 
direito (se este for indisponível, a confissão não terá eficácia). 
Daniel Assumpção (2017) aponta, ainda, um terceiro requisito, 
qual seja, a inexigibilidade de forma especial para validade do 
ato jurídico (a exemplo, a apresentação de certidão como prova 
do casamento). 

Uma vez confessado o fato, este é irrevogável. Contudo, 
pode-se anular a confissão se provado erro sobre os fatos con-
fessados ou coação, em ação autônoma, a qual deve ser proposta 
exclusivamente pelo confitente, sendo possível transferência de 
legitimidade para seus herdeiros em caso de morte após a pro-
positura. Marinoni (2017) aponta que, em relação ao erro, con-
sidera-se aqui apenas o erro essencial e, em relação à coação, 
quando esta for absoluta, há que falar em ação de nulidade, não 
em anulação. 

Em regra, conforme redação do artigo 395 da Lei 
13.105/15 (CPC), a confissão é indivisível, ou seja, não se pode 
fracionar em pontos que convierem para qualquer das partes. 
Tem-se por exceção a hipótese de cisão quando o fato confes-
sado trouxer consigo novos fatos, capazes de servir de base para 
reconvenção ou ainda fato impeditivo, modificativo ou extintivo 
de direitos. 

A redação do artigo 385 da Lei 13.105/15 (CPC) aponta, 
ainda, para a hipótese de confissão em caso de não compareci-
mento da parte, devidamente intimada, à audiência de instrução 
e julgamento, ou, comparecendo, se negar a depor. 

A seguir, discorrer-se-á acerca da (in) existência da cor-
relação entre o princípio da cooperação e o instituto da confissão 
no processo civil.  
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6 A (IN) EXISTÊNCIA DA CORRELAÇÃO ENTRE O PRIN-
CÍPIO DA COOPERAÇÃO E O INSTITUTO DA CONFIS-
SÃO NO DIREITO PROCESSUAL CIVIL: UMA ANÁLISE 
CRÍTICA A PARTIR DO MODELO CONSTITUCIONAL DO 
PROCESSO 

 
Após análise do princípio da cooperação e do instituto da 

confissão foi possível aferir que não se pode exigir conduta be-
névola de confissão durante o rito processual ou penalizar quem 
omite prova que o condenaria, sobretudo levando-se em consi-
deração o modelo constitucional de processo. 

Entretanto, é possível incentivar positivamente a confis-
são da parte culpada. É o que ocorre, por exemplo, no direito 
processual penal, o qual diante do princípio (garantia) da não 
autoincriminação, o ordenamento jurídico buscou inteligente-
mente e efetivamente alternativa ao estabelecer diversos incen-
tivos para quem confessa: ora permitindo que incida como ate-
nuante, ora caracterizando institutos que concedem benefícios 
como o da colaboração premiada.  

Todavia, o Código de Processo Civil ainda é tímido no 
estabelecimento desses benefícios para a confissão do culpado, 
prevendo apenas indiretamente a possibilidade deles diante dos 
acordos na fase de conciliação. 

Trata-se de uma omissão substancial que precisa ser ob-
servada, visto que é improvável conceber o princípio da coope-
ração como óbice ou relativização ao direito de resistência do 
réu. A confissão não pode ser analisada como o foi no passado, 
com características de coerção ou ato involuntário do réu, propi-
ciado pela estratégia do autor, mas deve ser livre, espontânea e 
voluntária, até porque a confissão é movimento antinatural, na 
medida em que, nos moldes do atual Código de Processo Civil, 
não traz qualquer benefício ao confidente. 

O efeito essencial da confissão reside no reconhecimento 
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quanto a serem verdadeiros os fatos alegados pela parte contrá-
ria. Esse reconhecimento pode ser expresso, como nas confis-
sões espontânea e provocada, ou não expresso, como se dá na 
confissão ficta. No primeiro caso (espontânea), a confissão pos-
sui eficácia plena, absoluta, uma vez que emana da vontade da 
pessoa (desde que a sua intenção tenha sido externada sem ne-
nhum vício); no segundo (provocada), a eficácia também é 
plena, pois embora a confissão não tenha provindo da vontade 
da parte, foi por esta manifestada, ainda que de maneira inadver-
tida; no terceiro (ficta), porém, a eficácia da confissão é relativa, 
porquanto a parte não manifestou nenhuma palavra capaz de es-
pelhar a sua vontade de confessar. Aqui, a confissão, como já foi 
dito anteriormente, é tácita e decorre da ausência da parte à au-
diência em que deveria prestar depoimento, ou da sua recusa em 
responder o que lhe foi perguntado ou do fato de utilizar evasi-
vas nas respostas dadas. A confissão ficta traduz uma solução de 
ordem prática que o sistema processual encontrou para superar 
os problemas decorrentes das atitudes das partes, acima referi-
das. A presunção da veracidade, como o próprio vocábulo está a 
indicar, não significa que o fato seja efetivamente verdadeiro.  

Nesse sentido, em uma releitura desse instituto, princi-
palmente numa perspectiva econômica do direito, a legislação 
deve prever mecanismos que incentivem a confissão como, por 
exemplo, na possibilidade de se amenizar a condenação através 
de um parcelamento benévolo ou viabilizando um abrandamento 
no valor da condenação por danos morais e até mesmo na de 
danos materiais. Obviamente, que na hipótese de haver previsão 
desses benefícios para o confitente, a parte contrária também se-
ria beneficiada. Isto porque, o tempo e custo do processo seriam 
menores e a decisão judicial, nestes casos, seriam mais equâni-
mes, pois será construída com ampla participação das partes. 

Logicamente que o parcelamento já existe de uma outra 
maneira no Código de Processo Civil como no artigo 916. Con-
tudo, não há previsão de que esses benefícios sejam propostos 
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ao requerido com vistas à confissão, de modo a incentivá-lo a 
confessar o fato praticado. Ou seja, o prisma é totalmente di-
verso. Essa proposta é primordial na situação que não ocorra a 
composição civil. Dessa forma, o réu, sem a possibilidade de 
acordo, muitas vezes oriundo de uma negativa do autor e, vis-
lumbrando que tem chance de ser condenado, opta pela confis-
são para resolver o feito e não sair com prejuízos profundos. 

Evidentemente que essa confissão deve ser feita até certo 
período da marcha processual, a fim de maximizar os ganhos do 
demandante. Dessa forma, no cenário do autor, não haveria pre-
juízos, pelo contrário, o cenário também seria de ganho, na me-
dida em que, sem a possibilidade de acordo, o caso estaria sob a 
discricionariedade do Juízo, podendo o pedido ser, inclusive, 
julgado improcedente. 

Nesse sentido, havendo previsão expressa de determina-
dos benefícios nas hipóteses de confissão espontânea, por con-
sequência lógica, existiria uma correspondência com o princí-
pio da cooperação, na medida que incentivaria o confitente a 
contribuir para o deslinde da demanda, de modo a se alcançar, 
de forma ágil e eficaz, a justiça no caso concreto.  

 
7 CONCLUSÃO 

 
Na esteira da nossa reflexão, foi possível perceber que 

nos últimos tempos, em prol da celeridade do processo, diversos 
mecanismos de resolução de conflitos foram prestigiados em 
leis, tais como a mediação e a conciliação. Lado outro, o instituto 
da legal da confissão, relevante nos códigos processualistas do 
passado, foi deixado à margem.  

Não se pode, entretanto, premiar um lado e esquecer o 
outro, visto que esse meio de prova é um dos mais salutares na 
pacificação social do conflito. 

Como visto, a confissão não pode ser analisada apenas 
como características de coerção ou ato involuntário do réu, 
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propiciado pela estratégia do autor. Pelo contrário, deve ser li-
vre, espontânea e voluntária, até porque a confissão, em regra, é 
movimento antinatural. 

Nesse sentido, em uma releitura desse instituto, sobre-
tudo numa perspectiva econômica do direito, a legislação deve 
prever mecanismos que incentivem a confissão, a fim de que a 
parte confitente possa se sentir segura não apenas em reconhecer 
seu erro, como enxergar que, nesta hipótese, lhe será garantido 
algum proveito.  

Mas não é só o confitente que receberá vantagens nos 
casos de confissão. A parte contrária também será beneficiada, 
especialmente se analisarmos a questão sob a ótica do princípio 
da cooperação e da boa-fé processual. Com efeito, os casos de 
confissão, a depender do beneficiamento legislativo, facilitará 
no desenrolar do processo para que se possa chegar mais eficaz 
e rapidamente ao fim desejado – a solução da lide.  

A confissão, portanto, poderia sim contribuir para o ce-
nário de cooperação no âmbito do processo civil, deste que, rea-
lizada antes do término da instrução e utilizada sob a discricio-
nariedade do Juiz, como atenuante para a condenação, bem 
como para o modo de execução da condenação e, assim conse-
quentemente, ajudar na obtenção de uma decisão de mérito justa, 
efetiva e proferida em tempo razoável 
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