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Princípios Infraconstitucionais do Processo Civil 

11. Princípio dispositivo: 
 
- Princípio dispositivo/inquisitivo: relaciona-se à atribuição de 

poderes ao juiz.  
 
11.1. O Princípio dispositivo e a propositura da demanda: 
 
CPC, art. 2o O processo começa por iniciativa da parte e se 

desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em 
lei. 

 
- Com raras exceções, cumpre à parte interessada decidir 

ingressar ou não em juízo.  
 
 
  
  
 



Princípios Infraconstitucionais do Processo Civil 

11.2. O princípio dispositivo e os limites do conhecimento do juiz:  
 
O autor quando ajuíza a demanda deve indicar os fundamentos de 

fato em que baseia o seu pedido. Ao proferir sentença, o juiz 
não pode se afastar do pedido e dos fatos descritos na 
Inicial.  

 
Prevalece, pois, o princípio dispositivo tanto em relação à iniciativa 

de propor a demanda quanto em relação à indicação do 
pedido e dos fundamentos fáticos em que o juiz se embasará 
para decidir.  

 
  
  
 



Princípios Infraconstitucionais do Processo Civil 

11.3. O princípio dispositivo e a produção de provas:  
 
CPC, art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. 
 
- A condução do processo será feita de ofício pelo juiz e, dentro 

dos limites da ação proposta, eles tem poderes para investigar 
os fatos narrados, determinando as provas necessárias à 
formação do seu convencimento.  

 
  
  
 



Princípios Infraconstitucionais do Processo Civil 

12. Princípio da persuasão racional (ou convencimento motivado):  
 
Sistema da prova legal e sistema do livre convencimento puro ou 

da consciência do juiz.  
 
CPC, art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, 

independentemente do sujeito que a tiver promovido, e 
indicará na decisão as razões da formação de seu 
convencimento. 

 
 
  
  
 



Princípios Infraconstitucionais do Processo Civil 

13. Princípio da boa-fé processual: 
 
Os sujeitos processuais devem comportar-se de acordo com a boa-

fé, que deve ser compreendida como uma norma de conduta 
(“boa-fé objetiva”). 

 
A boa-fé objetiva exige do agente que pratique o ato jurídico 

pautado pelos valores respaldados pelos costumes, lealdade 
e lisura. 

 
CPC, art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo 

deve comportar-se de acordo com a boa-fé. 
 
 
  
 
  
  
 



Princípios Infraconstitucionais do Processo Civil 

- Trata-se de uma cláusula geral processual, tendo em vista a 
infinidade de situações que podem surgir ao longo do processo 
e que revelam um comportamento desleal.  

 
- O princípio da boa-fé está implicitamente consagrado na 

Constituição, em seu art. 3º, I, já que do dever fundamental de 
solidariedade decorre o dever de não quebrar a confiança e agir 
com deslealdade. Da mesma forma, concretiza-se também na 
proteção constitucional à dignidade da pessoa humana (art. 1º, 
III). Há quem entenda, ainda, que a boa-fé está consagrada 
pelo princípio da igualdade ou do contraditório.  

 
  
 
  
  
 



Princípios Infraconstitucionais do Processo Civil 

- Para o STF, tal princípio decorre da cláusula do devido processo 
legal, que exige um processo leal, justo, equânime, sempre 
imbuído pela boa-fé e ética dos sujeitos do processo (STF, 2ª 
Turma. RE 464.963-2/GO, DJ 30/06/2006).  

 
O destinatário do princípio da boa-fé inclui não apenas as partes, 

mas também o órgão jurisdicional.  
 
A boa-fé aparece como cláusula geral exatamente pela 

indeterminação das consequências de sua inobservância. 
Alguns exemplos seriam os seguintes:  

  
 
  
  
 


