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16. Princípio da legalidade: 
 
A jurisdição deve observar o princípio da legalidade num duplo 

sentido:  
 
O procedimento tem de ser aquele definido pela lei, para cumprir a 

garantia constitucional do devido processo legal (art. º, LIV, 
CF).    

 
O provimento de mérito, com que se põe fim ao litígio, será 

pronunciado com base na lei material pertinente (art. 4º da 
Lei de Introdução).  
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CPC, art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 
fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 
promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 
proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e 
a eficiência. 

 
O ordenamento jurídico referido pelo art. 8º, CPC compreende a lei 

e todo e qualquer provimento normativo legitimamente 
editado pelo Poder Público.  

 
De igual modo, toda norma tem na sua origem um fim. A busca 

desse fim social será a meta de todo aplicador do direito (art. 
8º, CPC e art. 5º, Lei de Introdução).  
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- O bem comum deve resultar, por sua vez, da harmonização de 
diversos fatores, tais como a liberdade, paz, justiça, segurança, 
solidariedade e cooperação, cabendo ao juiz realizá-lo no 
processo de acordo com as circunstâncias do caso concreto.  

 
- Ademais, na aplicação do ordenamento jurídico, deve-se 

resguardar e promover o princípio constitucional da dignidade 
da pessoa humana e havendo conflito entre elementos 
importantes para a configuração dos fins sociais e do bem 
comum, devem ser observados os critérios hermenêuticos da 
proporcionalidade e da razoabilidade.  
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17. Princípio da cooperação: 
 
CPC, art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si 

para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito 
justa e efetiva. 

 
Os princípios do devido processo legal, boa-fé objetiva e 

contraditório servem como base para o surgimento do 
princípio da cooperação.  

 
Esse modelo caracteriza-se pelo redimensionamento do princípio 

do contraditório, com a inclusão do órgão jurisdicional como 
sujeito do diálogo processual.  
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- No modelo cooperativo, o contraditório não é apenas uma regra 
formal, mas um instrumento indispensável ao aprimoramento 
da decisão judicial.  

 
- O modelo cooperativo mostra-se paritário no diálogo 

processual, mas assimétrico no momento da decisão, já que a 
decisão é função exclusiva do juiz (mas as partes tem o poder 
de influenciar na solução da controvérsia).  

 
- Para o prof. Fredie Didier Jr., “O modelo cooperativo é, enfim, 

uma terceira espécie, que transcende os tradicionais modelos 
adversarial e inquisitivo.”  

   
 


