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Princípios Gerais do Processo Civil na Constituição Federal

7. Princípio do duplo grau de jurisdição

- Permite a revisão do julgamento por outro órgão julgador

- Não há previsão expressa na Constituição Federal

- Exemplos em que não há o duplo grau:

Causas de competência originária do STF; embargos infringentes

na execução fiscal ; art. 515, §3º, do CPC.



Princípios Gerais do Processo Civil na Constituição Federal

8. Princípio da publicidade dos atos processuais

- Mecanismo de controle das decisões judiciais pela sociedade.

- CF, art. 93, IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder
Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões,
sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em
determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou
somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito
à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o
interesse público à informação.



Princípios Gerais do Processo Civil na Constituição Federal

CPC, Art. 155 - Os atos processuais são públicos. Correm,
todavia, em segredo de justiça os processos:

I - em que o exigir o interesse público;

II - que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos
cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de
menores.

Parágrafo único. O direito de consultar os autos e de pedir
certidões de seus atos é restrito às partes e a seus
procuradores. O terceiro, que demonstrar interesse jurídico,
pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem
como de inventário e partilha resultante do desquite.



Princípios Gerais do Processo Civil na Constituição Federal

9. 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.

- 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.



Princípios Infraconstitucionais do Processo Civil 

1. Princípio dispositivo

- Princípio dispositivo/inquisitivo: relaciona-se à atribuição de
poderes ao juiz.

1.1. O princípio dispositivo e a propositura da demanda

1.2. O princípio dispositivo e os limites do conhecimento do juiz

1.3. O princípio dispositivo e a produção de provas (art. 130,
CPC)



Princípios Infraconstitucionais do Processo Civil 

CPC, art. 130 - Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da
parte, determinar as provas necessárias à instrução do
processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente
protelatórias.

2. Princípio da oralidade

2.1. Subprincípio da imediação


