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Princípios Gerais do Processo Civil na Constituição Federal 

§ 1o O direito de consultar os autos de processo que tramite em 
segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às 
partes e aos seus procuradores. 

§ 2o O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao 
juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário 
e de partilha resultantes de divórcio ou separação. 

 
8. Princípio da motivação das decisões judiciais:  
 
Se dirige às partes e ao juiz competente para julgar eventual 

recurso, bem como à sociedade, na fiscalização da atividade 
judiciária.  

 
 
 
 

 
 

 



Princípios Gerais do Processo Civil na Constituição Federal 

- Art. 93, IX, da CF determina que todos os julgamentos dos 
órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas 
todas as decisões, sob pena de nulidade. 

 

9. Princípio da imparcialidade do juiz (juiz natural): 

CF, Art 5º, LIII – ninguém será processado nem sentenciado senão 

pela autoridade competente. 

CF, Art. 5º, XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção.  

 

 

 

 

 

 

 



Princípios Gerais do Processo Civil na Constituição Federal 

- Requisitos para a caracterização do juiz natural:  

- O julgamento deve ser proferido por alguém investido de 

jurisdição  

- O juiz deve ser competente, de acordo com a Constituição 

Federal e com a lei 

- É vedada a criação de juízos ou tribunais de exceção  

  



Princípios Gerais do Processo Civil na Constituição Federal 

9.1. O juiz natural e a modificação de competência  

 

CPC, Art. 43.  Determina-se a competência no momento do 
registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes 
as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas 
posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou 
alterarem a competência absoluta. 

 

Exemplo de aplicação imediata de lei superveniente: Lei 9278/96 
que conferiu à união estável status de entidade familiar.   



Princípios Infraconstitucionais do Processo Civil 

10. Princípio da economia processual:  
 
O máximo de resultado na atuação do direito, com o mínimo 

emprego possível de atividades processuais.  
 
Corolário desse princípio, é o do aproveitamento dos atos 

processuais.   
 
- Exemplos de aplicação prática de referido princípio: 

indeferimento, desde logo, da inicial, quando a demanda não 
reúne os requisitos legais, denegação de provas inúteis, 
coibição de incidentes irrelevantes etc.  

 



Princípios Infraconstitucionais do Processo Civil 

CPC, art. 283.  O erro de forma do processo acarreta unicamente a 
anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser 
praticados os que forem necessários a fim de se observarem as 
prescrições legais. 

Parágrafo único.  Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados 
desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte. 

 

 


