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Princípios Infraconstitucionais do Processo Civil 

- Da cláusula geral do devido processo legal, extrai-se também o 
princípio da efetividade, segundo o qual os direitos devem ser, 
além de reconhecidos, efetivados.  

 
- O princípio da efetividade garante o direito fundamental à 

tutela executiva, com meios executivos capazes de 
proporcionar a pronta e integral satisfação do direito tutelado.  

 
CPC, art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. 
 
 
 
  
  
  
 



Princípios Infraconstitucionais do Processo Civil 

15. Princípio da eficiência: 
 
Decorre da cláusula do devido processo legal também o princípio 

da eficiência, que resulta, ainda, da incidência do art. 37, 
caput, CF, que se dirige a “qualquer dos Poderes”, incluindo-
se, pois, o Poder Judiciário (mas aqui como norma de direito 
administrativo). 

 
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. 

 
 
 
  
  
  
 



Princípios Infraconstitucionais do Processo Civil 

- Tal princípio repercute na atuação do Poder Judiciário em duas 
dimensões: administração judiciária e gestão de determinado 
processo.  

 
- Quanto à administração judiciária, referido princípio revela-se 

como norma de direito administrativo, ou seja, trata da atuação 
dos órgãos administrativos que compõem o Judiciário.  

 
- Quanto à gestão de determinado processo, referido princípio 

revela-se como norma processual e aparece como uma versão 
contemporânea do princípio da economia processual.  

 
 
  
  
  
 



Princípios Infraconstitucionais do Processo Civil 

- Deve-se buscar obter o máximo de um fim com o mínimo de 
recursos (efficiency) e, com um meio, atingir o fim máximo 
(effectiveness).  

 
- A eficiência difere da efetividade. Efetivo é o processo que 

realiza o direito afirmado e reconhecido judicialmente. Eficiente 
é o processo que atingiu esse resultado de modo satisfatório 
em termos quantitativos, qualitativos e probabilísticos.  

 
- Alguns exemplos de aplicação do princípio da eficiência no 

processo:  
 
  
  
  
 



Princípios Infraconstitucionais do Processo Civil 

a) Impõe que o meio executivo escolhido deve promover a 
execução de modo satisfatório através da utilização, por 
exemplo, de medidas coercitivas (art. 536, §1º, CPC).  

 
a) A adoção pelo juiz de um calendário processual (art. 191, CPC).  
 
a) Permite que o juiz organize os autos do processo dividindo, por 

exemplo, em autos com a prova documental e autos com as 
postulações e decisões, se forem muitos os documentos.  

  
  
  
 


