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RESUMO

O presente trabalho visa discutir a fundamentação das decisões judiciais pelo prisma do princípio da cooperação, na esteira do que propõe a Lei 
13.105/2015 - Novo Código de Processo Civil, acerca de um modelo de processo caracterizado pela participação conjunta e isonômica de todos os 
sujeitos envolvidos: o juiz, as partes e eventuais terceiros interessados no deslinde da causa. No desenvolvimento do texto pretende-se identificar 
atribuições e limitações de cada um desses sujeitos, a fim de contribuírem para uma decisão pautada em argumentos construídos, sob o mais 
amplo contraditório e que assegure a legitimação da prestação jurisdicional. É nesse contexto que nasce o Novo Código de Processo Civil - NCPC 
e, em especial, seu art. 489, §1º, segundo o qual alguns requisitos são inafastáveis para que se considere uma decisão bem fundamentada. A 
leitura isolada do referido dispositivo leva a crer que tais requisitos vinculam apenas a atividade do juiz, uma vez que é deste a palavra final no 
processo. Isso tem provocado uma série de críticas por parte da comunidade jurídica e, principalmente, dos magistrados, alguns declarando 
abertamente não estarem dispostos a cumprir o comando legal, tornando-o letra morta. Todavia, o que o presente artigo visa demonstrar é que 
o art. 489, §1º do NCPC deve ser interpretado à luz do princípio da cooperação ou do contraditório colaborativo. Desta interpretação surge a 
concepção de que uma fundamentação adequada é fruto de um trabalho conjunto e permeado por obrigações impostas, não só aos juízes, mas a 
todos os sujeitos do processo. Para chegar a tal conclusão e de que modo isso pode ser concretizado, são abordadas algumas questões 
consideradas fundamentais, sem prejuízo de outras que possam ser extraídas do debate ora proposto. São elas: se o NCPC extinguiu o livre 
convencimento motivado; deveres destinados às partes litigantes para fornecerem elementos suficientes a uma fundamentação adequada; a 
intervenção do amicus curiae como instrumento de ampliação do debate nos casos de difícil solução. A partir das ideias expostas, conclui-se que, 
com a vigência do NCPC, a expectativa é ampliar, isonomicamente, a participação de todos os atores processuais, de modo que a decisão judicial 
não seja resultado de uma atividade unilateral do juiz, tampouco da omissão deste diante da, nem sempre suficiente, atuação das partes, mas 
que seja reflexo imediato da atividade cooperativa de todos os componentes da relação processual. A pesquisa bibliográfica foi a metodologia 
utilizada, de maneira que as conclusões colacionadas estejam em consonância com a doutrina e a jurisprudência dos tribunais.
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