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Esquema Prático – Princípios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jurisdição: é o poder de dizer o direito 
Ação: direto público subjetivo 
Processo: método de compor litígios 
Procedimento: expressão sinônima de rito. Maneira de organizar atos processuais 
Prazo: mola propulsora do processo 

 
 
 
PRINCÍPIOS NO CPC 

 
Aspectos Introdutórios 

 
“Não se faz ciência sem princípios”1. 
 
Os Princípios do Processo Civil são chamados pela doutrina como Princípios Informativos do Processo 
Civil isto porque informam o processo e o procedimento no curso da prestação jurisdicional. 
 
“Enquanto as regras se esgotam em si mesmas, na medida em que descrevem o que se deve, não se 
deve ou se pode fazer em determinadas situações, os princípios são constitutivos da ordem jurídica, 
revelando os valores ou os critérios que devem orientar a compreensão e a aplicação das regras diante 
das situações concretas”. – Luiz Guilherme Marinoni. 
  
Princípio da Cooperação – Processo Cooperativo – “Comunidade de Trabalho” 
 
Órgão Jurisdicional como sujeito do diálogo processual.  
Órgão Jurisdicional não mais como mero espectador. 
Busca o aprimoramento da decisão judicial – Integração do sistema. 
 
- Dever de cooperação das partes: dever de esclarecimento (petição inicial clara e coerente), dever de 
lealdade (as partes não podem litigar de má-fé), dever de proteção (a parte não pode causar dano 
injusto à parte contrária). 
 
 

                                                
1 PORTANOVA, Rui. “Princípios do Processo Civil”, 2008. 
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- Dever do Órgão Jurisdicional: dever de lealdade (boa-fé e imparcialidade do juiz), dever de 
esclarecimento (esclarecer as dúvidas das partes, esclarecer pronunciamentos, motivar deixar claras 
as razões), dever de consulta (intimação da partes - contraditório), dever de prevenção (uso 
inadequado do processo) 
 
 
Comarca de Cruz Alta 
2ª Vara Criminal 
Rua Voluntários da Pátria, 714, Caixa Postal 191 
_____________________ 
 
Processo nº: 011/2.09.0004262-8 (CNJ:.0042622-90.2009.8.21.0011) 
Natureza: Porte de Arma 
Autor: Justiça Pública 
Réu: Maria Aurelia Paz dos Santos 
Juiz Prolator: Juiz de Direito - Dr. Ricardo Luiz da Costa Tjader 
Data: 20/01/2012 
Vistos e examinadas estes autos, relato. 
(...) 
 
Relatado, passo a fundamentar. 
 
A materialidade do fato descrito na denúncia se acha demonstrada através do relatório do mandado de busca e apreensão de fl. 
10vs, no auto de apreensão de fl. 12 e nos Laudos Periciais de fls. 32ss e 38ss. A autoria vem igualmente demonstrada, com 
complementos na prova oral colhida.  
 
A testemunha SÉRGIO, em seu depoimento de fl. 65, disse que no cumprimento de mandado de busca e apreensão de arma 
de fogo na residência da denunciada, ele localizou a arma apreendida sob um colchão no quarto que a ré alegou ser o seu. 
Disse ainda que a arma estava municiada com dois cartuchos, e que a ré afirmou que a arma lhe pertencia. ADELAR, nas fls. 
66ss, disse que a arma apreendida na residência da ré pertencia ao filho dela, falecido já há algum tempo. Disse que soube da 
apreensão da arma na residência da ré em razão da movimentação da polícia, pois é vizinho, e que somente soube da 
existência da arma porque o filho de dona MARIA certa vez lhe disse que possuía uma arma. O filho de MARIA residia em uma 
casa ao lado da casa da denunciada, no mesmo terreno, casa essa que “ficou“ para a ré quando ele faleceu.  
 
A ré, a seu turno (fls. 67ss), disse que a arma apreendida em sua casa pertencia ao seu filho JOSÉ,  falecido há cerca de dois 
anos. Depois do falecimento do filho, quando decidiu desmanchar a casa onde ele morava, que fica no mesmo terreno da sua 
casa, decidiu recolher as suas coisas, dentre as quais essa arma. Disse que apenas a recolheu e guardou sob o colchão, nunca 
a tendo utilizado, pois não sabe nem pegar na mesma ou como se atira. Para ela não passava de um pedaço de ferro. Disse 
que a arma jamais saiu da sua casa. Sustentou desconhecer a obrigatoriedade de registrar ou entregar armas à polícia, e que 
nunca ninguém lhe disse que deveria registrar a arma; pensou que não fazia mal guardar a arma, pois nunca “puxou” prá 
ninguém, nunca brigou, nunca matou ninguém, nunca tirou para fora de casa, nunca mais mexeu na arma. Do jeito que estava 
lá na casa de seu filho, guardou embaixo do colchão, e ali continuava. Quando a polícia chegou em sua casa com o mandado 
de busca e apreensão, franqueou a entrada e permitiu que procurassem, e somente não disse onde estava a arma porque não 
lhe foi perguntado; se tivessem perguntado, teria dito.  
 
O primeiro destinatário da sentença é o acusado. Na medida do possível as sentenças judiciais devem ser redigidas de uma 
forma que o cidadão possa compreendê-las, o que se faz especialmente relevante no caso dos autos, onde a ré é uma senhora 
idosa, que na data do fato tinha 68 anos de idade, e hoje já está com 71. Em seu depoimento demonstrou ser portadora de uma 
simplicidade muito comum para pessoas da sua idade e da sua condição social que, segundo revelou, não é lá das melhores, 
pois mora em uma casinha simples, de chão batido. Mal sabe assinar o nome. 
 
Então, a fim de facilitar a sua compreensão, nos parágrafos seguintes vou procurar ser o mais claro possível, 
permitindo que a dona MARIA compreenda tudo o que está sendo dito: 
 
Pois é, Dona MARIA: agora é proibido guardar arma em casa. Se quiser possuir arma de fogo tem que ir na Polícia Federal com 
uma série de documentos e provar que realmente precisa de uma arma. Daí o Delegado vai analisar o caso e, se achar 
possível, irá permitir que a Senhora adquira uma, mas antes tem que fazer um curso prá aprender a manusear e atirar, até 
porque, se não, nem adianta ter arma em casa. 
 
Nem mesmo como lembrança do seu falecido filho a senhora pode manter essa arma guardada, e também não faz diferença 
nenhuma se a senhora guarda essa arma embaixo de um colchão e não pretende utilizá-la, se não briga com ninguém e nem 
sabe atirar. Dizem que é assim porque mesmo uma arma que fique guardada um dia pode acabar caindo na mão de um 
criminoso, e então o governo quer diminuir o número de armas nas mãos do povo, prá ver se diminui a criminalidade. 
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No seu caso, porém, tem um detalhe: A arma que era do seu filho foi apreendida na sua casa no dia 09/10/09, e nesse dia já 
estava em vigor uma lei que prorrogou o prazo para que a Senhora fosse até a polícia regularizar a posse da arma. Só para a 
senhora saber, trata-se da Lei nº 11.922/09, que modificou o art. 30 da Lei nº 10.826/03 que, as duas juntas, estabeleciam que 
o cidadão teria até o dia 31/12/2009 para registrar as armas que tinha em casa. 
 
Então, mesmo que a senhora tenha dito que nem sabia que precisava regularizar a arma, a verdade é que no dia em que ela foi 
encontrada na sua casa, por alto, a senhora não tava cometendo crime nenhum, porque ninguém pode garantir que nos dois 
meses que a senhora ainda teria para regularizar a situação a senhora não viria a ser informada, e procedesse de acordo com a 
Lei, providenciando o registro ou até mesmo entregando a arma para a Polícia, já que a senhora falou que não tinha intenção 
nenhuma de usá-la. 
 
Só tem um probleminha. É que falaram que a arma do seu filho tava com a numeração raspada, então mesmo que a senhora 
quisesse não teria como regularizá-la, pois armas assim são proibidas. Mas isso não é um problema tão grande, porque mesmo 
assim a senhora podia entregá-la para a Polícia sem nenhuma dificuldade. 
 
Além do mais, os peritos lá de Porto Alegre que examinaram a sua arma (fls. 32ss), não disseram  que ela estava com a 
numeração raspada. Na verdade, eles disseram “que se trata mais  provavelmente de uma arma artesanal”, e armas artesanais 
obviamente não possuem numeração.  
 
Esses mesmos peritos também disseram que a sua arma “aparentemente” era do calibre .38 longo, uma arma que é permitida. 
Eles disseram que ela podia usar munição do calibre .357 Magnum, mas além de não ser essa a munição que tinha na arma no 
dia que apreenderam, a lei que trata desse assunto diz que são de uso restrito “armas de fogo curtas, cuja munição comum 
tenha, na saída do cano, energia superior a (trezentas libras-pé ou quatrocentos e sete Joules e suas munições, como por 
exemplo, os calibres .357 Magnum, 9 Luger, .38 Super Auto, .40 S&W, .44 SPL, .44 Magnum, .45 Colt e .45 Auto”. Mas os 
peritos nem testaram com essa munição, e nem com os cartuchos que estavam nela, porque ficaram com medo (“devido ao 
risco para o atirador”), pois a arma era muito velha. 
 
Então podia até ser que coubesse, mas essa não era a munição “comum” (em direito costumamos partir do pressuposto de que 
a lei não possui palavras desnecessárias) da sua arma, tanto que os peritos disseram que ‘provavelmente’ ela era uma arma 
calibre .38, e estava municiada com munição .38. 
 
E lá nas fls. 38ss, outra equipe de peritos disse apenas que “ao exame visual macroscópico e/ou com auxílio de instrumento 
ótico na arma em questão, não foi constatado a gravação do número de série”. Eles também deram uma examinadinha nas 
“regiões normalmente destinadas à gravação do número de série”, mas não acharam nada que indicasse que havia ali algum 
número gravado (fl.39). Então, não tem nenhuma prova no processo de que a arma que a senhora estava guardando estava 
com a numeração raspada. Sendo assim, Dona Maria, foi por pouco, já que a senhora tinha apenas mais um mês e uns dias 
para entregar a sua arma para a Polícia, mas tenho que lhe dizer que na verdade a senhora não cometeu crime nenhum. 
 
Só tem uma coisinha: Eu não vou poder mandar lhe devolver a arma, porque agora já não dá mais  para regularizá-la, pois o 
prazo terminou no dia 31/12/09. Além disso, mesmo que desse tempo, a  senhora não iria poder regularizá-la, pois para que 
isso aconteça é preciso que a arma tenha uma numeração de fábrica, e a sua não tem. A senhora vai ter que ficar com outras 
coisas de lembrança do JOSÉ. 
 
Outra coisinha: não dê bola para o que o JOÃO CARLOS falou na audiência (fls. 62ss). Tá na cara que ele só disse que a 
senhora, com seus quase setenta anos o tinha ameaçado com arma de fogo porque andava de birra com a sua filha. Eu acho 
até que foi só por isso que ele pediu para a Polícia ir lá na sua casa, mas isso já não vem mais ao caso. Pelo exposto, 
 
ABSOLVO MARIA PAZ DOS SANTOS das imputações lançadas na denúncia, nos termos do art. 386, inc. III do Código de 
Processo Penal. 
 
Custas pelo Estado. 
 
Transitada em julgado a sentença, preencha-se e envie-se o boletim estatístico. 
Registre-se a sentença. 
Intimem-se. 
Cumprido, arquive-se com baixa. 
Cruz Alta, 20 de janeiro de 2012. 
Ricardo Luiz da Costa Tjader Juiz de Direito 
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Princípio do Devido Processo Legal 
 
Enunciado: “O Processo de Obedecer às normas previamente estipuladas em lei”.2 
 
Pela Constituição de 1988, fica assegurado pelo art. 5o, inciso XXXV e LIV, conferindo ao cidadão o 
direito ao processo como uma garantia individual, senão vejamos: 

 
“XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;” 
 
“LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;” 
 

É denominado pela doutrina como um superprincípio, acabando por ter reflexos em todos os 
demais princípios. 
 
Princípio do Devido Processo Legal traz a idéia do justo, da correção na prestação jurisdicional, da 
observância das regras procedimentais. Legitima a jurisdição. 
 
Nesse âmbito de comprometimento com o “justo”, com a “correção”, com a “efetividade” e a 
“presteza” da prestação jurisdicional, o due process of law realiza, entre outras, a função de um 
superprincípio, coordenando e delimitando todos os demais princípios que informam tanto 
processo como o procedimento. Torna realizável a harmonização de todos os princípios do 
direito processual de nosso tempo.3 
 

 
Princípio Dispositivo 
 
Enunciado: “As partes têm plena liberdade de limitar a atuação do juiz aos fatos e aos pedidos que 
elas entendem necessários para compor a lide.” 
 
O Princípio Dispositivo atribui às partes toda a iniciativa processual, seja na instauração do processo seja 
no seu impulso. As provas só podem ser produzidas pelas próprias partes, limitando-se o juiz à função de 
mero espectador.  
 
Atualmente, este princípio não encontra-se na legislação processual em sua forma clássica, mas sim sob 
a visão do princípio inquisitório/inquisitivo que diz respeito a liberdade de iniciativa conferida ao juiz. 
Hoje aplicável nas questões de ordem pública. 
 
Pela disposição clássica do  Princípio Dispositivo as partes possuem inteira liberdade de limitar a atuação 
investigativa do juiz, caracterizada no princípio inquisitório, aos fatos que elas trazem para os autos e 
quanto à formulação do pedido. 
 
Entretanto, a publicização do processo e o desenvolvimento do direito processual retirou do princípio 
dispositivo a liberdade de limitar a atuação do juiz em relação à prova.  
 
Neste sentido, a parte possui plena iniciativa em limitar os fatos e pedidos, enfim, em deduzir a sua 
pretensão, em procurar ou não a prestação jurisdicional, residindo neste tópico o princípio do dispositivo. 

 

                                                
2  PORTANOVA, Rui. “Princípios do Processo Civil”, 2008. 
3 THEODORO JÚNIOR, “Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil e processo de 
conhecimento”, 2007. 



               

 5 

PROCESSO CIVIL 
 
 
 

     
Prof. Juliano Colombo 

Atualmente, a força do princípio dispositivo reside na liberdade das partes em limitar os fatos e os 
pedidos, a teor do que preceitua o art. 128 do CPC: 
 
“Art. 128.  O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer 
de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte.” 
 
“Art. 2o  Nenhum juiz prestará a tutela jurisdicional senão quando a parte ou o interessado a 
requerer, nos casos e forma legais.” – Princípio da Demanda 
 
- Exceções art. 989 (inventário) , art. 1.129 (exibição de testamento), art. 1.142 (herança jacente) e art. 1.160 
(arrecadação de bens de ausentes) todos do CPC. 
 
Entretanto, embora consagrado no CPC o princípio dispositivo, uma vez deduzida a pretensão 
em juízo, existe outro interesse de natureza pública e que consiste na preocupação da 
composição do litígio, consoante o direito material vigente.  
 
Já no que se refere à prova, a iniciativa, via de regra,  continua sendo da parte calcada no princípio 
dispositivo. Entretanto, poderá o juiz , com base no princípio inquisitivo – livre investigação e 
da autoridade do Poder Judiciário, determinar a produção de provas, mesmo contra a 
vontade da partes. 
 
É o que resta positivado no art. 130 do 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.” 
 
 É o perfeito meio-termo entre o juiz ditador  do processo inquisitivo e o juiz espectador de 
outrora, inclinando-se pelo juiz diretor do processo. Assim, o juiz pode determinar, de ofício, a 
realização de provas de fatos que sejam importantes para o deslinde da causa. 
 
“Art. 262.  O processo civil começa por iniciativa da parte, mas se desenvolve por impulso 
oficial.” 
 
 
Princípio da congruência – vedado ao juiz sentenciar a favor do autor de maneira 
diversa daquilo que constou no pedido – pedido e sentença, sob pena de infra, extra e 
ultra petita. É a dicção do art. 460 do CPC:  
 
“Art. 460.  É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da 
pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que Ihe 
foi demandado.” 
 
“Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, 
o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará 
providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.” 
 
  § 3º  Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia 
do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou mediante justificação 
prévia, citado o réu. A medida liminar poderá ser revogada ou modificada, a qualquer 
tempo, em decisão fundamentada.  (Incluído pela Lei nº 8.952, de 1994) 
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        § 4º  O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor multa 
diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a 
obrigação, fixando-lhe prazo razoável para o cumprimento do preceito. 

 
“Art. 287. Se o autor pedir que seja imposta ao réu a abstenção da prática de algum ato, 
tolerar alguma atividade, prestar ato ou entregar coisa, poderá requerer cominação de pena 
pecuniária para o caso de descumprimento da sentença ou da decisão antecipatória de 
tutela (arts. 461, § 4º, e 461-A).” 
 
 
 
Súmula 372 STJ: “Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa 
cominatória” 12/03/2009 
 
Súmula 410 STJ: “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a 
cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.” 16/12/2009 
 
Súmula 500 do STF: “Não cabe a ação cominatória para compelir-se o réu a cumprir 
obrigação de dar” – Superada pelos art. 287 e 461-A do CPC 
 

 
Tutela jurisdicional “efetiva” – efetivar a tutela do direito material – necessidades sociais – 
direitos fundamentais –  normas processuais abertas - direito fundamental à tutela 
jurisdicional efetiva – impacto do processo. 4 
 
Tal princípio do dispositivo guarda íntima relação com o chamado princípio da demanda 
que informa que é do cidadão, e não do juiz, a iniciativa de movimentar ou não movimentar 
o Poder Judiciário. 
 
 
Princípios da Ampla Defesa e Contraditório 
 
Enunciado da Ampla Defesa: “O cidadão tem plena liberdade de, em defesa de seus 
interesses, alegar fatos e propor provas.” 
 
Enunciado do Contraditório: “É a ciência bilateral dos atos e termos processuais e 
possibilidade de contrariá-los com alegações e provas”. 
 
Garantia às partes de ampla articulação de suas alegações em juízo. 
 
 
Garantia constitucionalizada pelo art. 5o, inciso LV: 
 
“LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”  
 
Ampla é a defesa que é produzida pelos meios e elementos totais de alegações e provas no tempo 
processual oportunizado pela lei. Assim, temos preclusão temporal como  um importante  elemento  
a balizar os limites da ampla defesa. 
 

                                                
4 Marinoni, Luiz Guilherme. Teoria Geral do Processo. RT, 3ª Ed.  
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O princípio da ampla defesa é tido como conseqüência do contraditório. Ninguém pode 
obrigar o cidadão a responder às alegações da outra parte, mas também nada e ninguém 
pode impedi-lo de se defender.  
 
O princípio do contraditório constitui-se elemento essencial no processo. É a igualdade de 
ambas as partes da lide. É a necessidade de ouvir a pessoa perante a qual será proferida a 
decisão, garantindo-lhe pleno direito de defesa e de pronunciamento durante todo o curso 
do processo.  Nenhum processo ou procedimento pode ser disciplinado sem assegurar às 
partes a regra de isonomia no exercício das faculdades processuais.  
 
Importante: pelo deferimento de medida liminar inaudita altera parte, não se nega o 
contraditório, mas apenas protela um pouco o momento de seu exercício.  
 
Em suma,  a solução definitiva da causa somente será alcançada após o completo exercício 
do contraditório e ampla defesa por ambos litigantes.  
 
 O art. 9o, II do CPC é expresso ao irradiar a ampla defesa e o contraditório. Ocorre que 
referido inciso dispõe acerca da determinação dada ao juiz para que ao revel citado por 
edital ou com hora certa, seja nomeado curador especial. Assim, com base na ampla 
defesa, somente haverá necessidade de o juiz nomear curador especial, se o réu que tiver 
sido citado fictamente (por edital ou com hora certa) tornar-se revel, deixando de 
comparecer ao processo e não apresentando contestação. 
 

“Art. 9o  O juiz dará curador especial: 

        I - ao incapaz, se não tiver representante legal, ou se os interesses deste colidirem com 
os daquele; 

        II - ao réu preso, bem como ao revel citado por edital ou com hora certa.” 

Por exemplo, quando o réu for desconhecido, ou estando este em lugar inacessível, incerto 
ou não sabido, far-se-á citação por edital (CPC 215). Citado por editais e deixando de 
contestar o feito, é obrigatória a nomeação de curador especial para defender o réu no 
processo (art. 9o, II CPC). 
 
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. 
EXECUTADO QUE NÃO COMPARECE EM JUÍZO. REVELIA. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE 
CURADOR ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Este Superior Tribunal de Justiça possui 
entendimento pacífico no sentido de que é legítima a nomeação de curador especial no processo de 
execução, inclusive no de execução fiscal, em que a parte executada, citada por edital, não 
comparece em juízo, nos termos da Súmula 196/STJ: "Ao executado que, citado por edital ou por 
hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação 
de embargos." 2. "A regra inserta no art. 9º, II, do CPC, deve ser interpretada em seu sentido 
finalístico, qual seja, zelar pelos interesses do réu citado por edital. Sem dúvida, o réu, seja no 
processo de conhecimento ou no de execução, tem constitucionalmente asseguradas as garantias 
do contraditório e da ampla defesa" (AgRg nos EREsp 41.855/SP, 1ª Seção, Rel. Min. José Delgado, 
DJ de 21.9.1998). 3. Recurso especial desprovido.REsp 685251 / RS RECURSO ESPECIAL 
2004/0089214-8)   
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“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DECLARATÓRIOS – CONCESSÃO DE 
EFEITO INFRINGENTE - EXCEPCIONALIDADE - NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DA PARTE 
CONTRÁRIA - DESRESPEITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RETORNO DOS AUTOS AO 
TRIBUNAL DE ORIGEM - PRECEDENTES - APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. I – Afigura-se pacífico 
o entendimento jurisprudencial segundo o qual a concessão de efeito infringente aos embargos de 
declaração, sem prévia manifestação da parte contrária, ofende aos princípios constitucionais do 
contraditório e ampla defesa.  II – In casu, o Tribunal de origem, ao apreciar recurso integrativo 
veiculando pedido de efeito modificativo, alterou julgado anteriormente proferido, sem a devida 
intimação do  embargado para contra-razões. III – Neste diapasão, os autos devem retornar à Corte a 
quo, para que novo julgamento seja proferido, oportunizando-se prévia audiência à parte contrária.  
IV – As razões insertas na fundamentação do agravo regimental devem limitar-se a atacar os 
fundamentos da decisão hostilizada. No presente caso, tal hipótese não ocorreu. Aplicável, à 
espécie, a Súmula nº 182/STJ.  V – Agravo interno desprovido. (STJ - AgRg no Recurso Ordinário em 
MS n. 16.266/AC (2003/0060154-1), Rel. Min. Gilson Dipp, j.u. em 19.08.2003).” 
 
 
Princípio do Juiz Natural 
  
Enunciado: “O princípio do juiz natural impede a criação de tribunais de exceção. 
Compreende-se nesta expressão tanto a impossibilidade de criação de tribunais 
extraordinários após a ocorrência de fato objeto de julgamento, como a consagração 
constitucional de que só  é juiz o órgão investido de jurisdição””. 
 
Somente a Constituição deve ser a fonte para fixar o juiz natural.  
 
“Art. 5o. LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade 
competente;” 
 
“Art. 5o,  XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção;” 
 
 
Assim, juiz natural é aquele juiz integrante do Poder Judiciário regularmente cercado das 
garantias próprias conferidas àqueles que exercem esse Poder, e, por isso mesmo, 
independentes e imparciais. 
 
Não confunda-se os tribunais de exceção vedados pela Constituição com a justiça 
especializada no processo e julgamento de determinados litígios, segundo sua natureza, 
como por exemplo, a justiça Federal, do Trabalho, Eleitoral e Militar. 
 
 
Princípio da Identidade Física do Juiz 
 
Enunciado: “O juiz que ouvir a prova oral deve julgar o processo” 
 
Decorrência do princípio da oralidade. Necessidade da atuação imediata do juiz. O juiz 
colhe a prova oral direta, efetiva e concretamente, devendo sentenciar o processo. Laços 
psicológicos criados com as partes e as testemunhas.  
 
Impressões do juiz obtidas de forma direta e concentrada na solução do litígio. 
 
“Art. 132. O juiz, titular ou substituto, que concluir a audiência julgará a lide, salvo se estiver 
convocado, licenciado, afastado por qualquer motivo, promovido ou aposentado, casos em 
que passará aos autos seu sucessor.” 
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O afastamento do juiz que colheu a prova não impede que a sentença seja proferida por seu 
sucessor, o qual, se necessário, mandará produzir nova prova (RSTJ 123/296) 
 
Não fere ao princípio da identidade física do juiz quando o prolator da sentença for diverso 
daquele que presidiu a instrução processual, na hipótese de sucessão entre juízes em 
decorrência de movimentação em suas carreiras, pois caracterizada exceção à regra de 
vinculação estabelecida pelo art. 132 do CPC (STJ – 3a. T., Resp 721.743) 
 
 
 
Princípio da Fungibilidade Recursal 
 
Enunciado: “É possível aos tribunais corrigirem o engano na interposição de um recurso 
por outro, desde que haja dúvida objetiva sobre a espécie de recurso a ser interposto e não 
labore a parte em erro grosseiro ou má-fé. 
 
O atual CPC não tem norma expressa consagrando o princípio da fungibilidade. 
 
É o princípio pelo qual se permite a troca de um recurso por outro: o tribunal pode conhecer 
do recurso erroneamente interposto. 
 
Por dúvida objetiva deve entender-se a divergência existente na doutrina e/ou 
jurisprudência sobre o recurso correto cabível contra determinado pronunciamento judicial. 
 
A adoção do princípio da fungibilidade exige sejam presentes: a) dúvida objetiva sobre qual 
o recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro, que se dá quando se interpõe 
recurso errado quando o correto encontre-se expressamente indicado na lei e sobre o qual 
não se opõe dúvida; c) que o recurso erroneamente interposto tenha sido agitado no prazo 
do que se pretende transforma-lo (RSTJ 58/209) 
 
 
Princípio da Perpetuação da Competência 
 
Art. 87.  Determina-se a competência no momento em que a ação é proposta. São 
irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo 
quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou 
da hierarquia. 
 
 
“A norma institui a regra da perpetuação da competência (perpetuatio iurisdictionis), com a 
finalidade de proteger a parte (autor ou réu), no sentido de evitar a mudança do lugar do processo 
toda vez que houver modificações supervenientes, de fato ou de direito, que pudessem, em tese, 
alterar a competência. Estas modificações são irrelevantes para a determinação da competência, 
que é fixada quando da propositura da ação. Só incide a regra se o juízo for competente, pois não 
há estabilização da competência em juízo incompetente.” – Nelson Nery Junior 
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Princípio da Economia Processual e Celeridade Processual 
 
Enunciado: O processo deve ter andamento o mais econômico e célere possível. 
 
Método específico de compor litígios deve corresponder aos avanços contemporâneos. 
 
A economia e celeridade processual é um tema típico do problema da massificação do 
processo e à necessidade de sua racionalização para torna-lo acessível  à universalidade de 
jurisdicionados ao menor custo. Antônio Carlos de Araújo Cintra e Cândido Rangek 
Dinamarco consideram que tal princípio supõe a aplicação da equação “máximo resultado 
na atuação do direito com o mínimo e emprego possível de atividades processuais”. 
 
O conteúdo do princípio da celeridade processual está umbilicalmente ligado a essa idéia 
de economicidade, mas agora com ênfase da nuance temporal: o processo deve buscar a 
construção do provimento final no menor intervalo de tempo possível.  
 
“Art. 5o. LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável 
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.” 
 
“CPC. Art. 248.  Anulado o ato, reputam-se de nenhum efeito todos os subseqüentes, que 
dele dependam; todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras, que dela 
sejam independentes.” 
 
Preocupação com a satisfação da tutela – “Razoável duração do processo”  
 
 
Princípio da Instrumentalidade das Formas 
 
Integra o sistema das nulidades utilizado pelo sistema processual brasileiro. Segundo tal 
princípio, o ato processual imperfeito é apenas anulado se não atingir o objetivo 
predeterminado para sua realização. A nulidade relativa não deve ser declarada quando o 
ato anulável puder ser aproveitado ou recuperado. 
 
 
Princípio do Duplo Grau de Jurisdição ou da Recorribilidade 
 
Enunciado: A decisão judicial é suscetível de ser revista por um grau superior de jurisdição. 
 
Todo ato do juiz que possa prejudicar um direito ou um interesse da parte deve ser 
recorrível, como meio de evitar ou emendar os erros e falhas que são inerentes aos 
julgamentos humanos. 
 
O princípio da recorribilidade pressupõe a dualidade de instâncias ou o duplo grau de 
jurisdição. 
 
Como regra geral, a parte tem direito que a sua pretensão seja conhecida e julgada por dois 
juízos distintos, mediante recurso, caso não se conforme com a primeira decisão. Disto 
decorre a necessidade de órgãos judiciais de competência hierárquica diferente: os de 
primeiro grau (juízes singulares) e os de segundo grau (Tribunais). Juízos da causa e Juízos 
dos Recursos. 
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Não tendo previsão explícita na Constituição Federal, sua aplicação não é ilimitada, ou seja, 
pode o legislador infraconstitucional limitar a aplicação do princípio do duplo grau. 
 
Exemplo desta limitação está na LEF 6830/80 que não admite apelação das sentenças em 
execução de valor igual ou superior a 50 OTNs com constitucionalidade reconhecida pelo STF (Ag 
114.709-CE), como também da decisão que converte agravo de instrumento em agravo retido (art. 
527, II).   
 
Ainda, a possibilidade do julgamento pelo órgão ad quem do mérito da causa, ainda que esta não 
analisada no juízo a quo, como nos casos do art. 515, §3o do CPC.5 
 
O Recurso tem o poder de provocar o reexame de um ato decisório, sendo o efeito 
devolutivo da própria essência dos recursos. Assim, a impugnação devolve ao órgão 
judicante ad quem o exame da matéria discutida no processo e que tenha sido objeto de 
impugnação através do recurso.  
 
Bibliografia recomendada e utilizada para a elaboração do material: 
 
- Nelson Nery Júnior, “Código de Processo Civil comentado”, 2010. 
- Humberto Theodoro Júnior, “Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil e 
processo de conhecimento”. 
- Rui Portanova, “Princípios do Processo Civil”, 2008 
- Theotonio Negrão, “Código de Processo Civil”. 
- Luiz Guilherme Marinoni, “Teoria Geral do Processo”. 
- Antonio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pelegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco, “Teoria Geral do  
Processo”. 
 
 

QUESTÕES 
 
Procurador da República 
 
01. (     )  – A redução da área das questões suscetíveis de cognição passa-se no plano vertical, 
enquanto as limitações à intensidade na busca da verdade e do esclarecimento convincente e 
completo, no plano horizontal. 
 
02. (     ) – Em razão do princípio da ampla defesa, em sendo revel o réu, cumpre ao juiz 
nomear-lhe curador especial, ainda que tenha havido defesa apresentada por outro 
litisconsorte. 
 
03. (      ) – O princípio da fungibilidade recursal, de acordo com a jurisprudência nacional, exige 
que o recurso tenha sido interposto no prazo do recurso correto. 
 
04. (      ) – Em razão do princípio da demanda, a interposição de recurso devolve à apreciação 
do Tribunal toda a matéria impugnada, é o que se denomina efeito devolutivo em profundidade. 
 
05. (    ) – A efetiva observância das regras do procedimento não se insere na garantia 
constitucional do devido processo legal. 
                                                
5 Art. 515.  A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. § 3o Nos casos de extinção do 
processo sem julgamento do mérito (art. 267), o tribunal pode julgar desde logo a lide, se a causa versar questão 
exclusivamente de direito e estiver em condições de imediato julgamento. 
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06. (     ) – O princípio da indelegabilidade corresponde à idéia de que a jurisdição só será 
exercida por quem tenha sido regularmente investido na autoridade de juiz. 
 
07. (     ) – O princípio da igualdade das partes, que lhe assegura paridade de tratamento, 
impede a atribuição de certas vantagens especialmente a cada uma delas. 
 
08. (      ) – Ao réu citado por edital ou com hora certa deve o juiz dar curador especial. 
 
 
 
 
Juiz Federal 
 
09. (      ) O princípio do contraditório assegura a ampla defesa e o duplo grau de jurisdição, que 
implica submeter todos os atos judiciais ao controle das instâncias superiores, por meio dos 
recursos a ele inerentes. 
 
10. (     )  O princípio do juiz natural impõe o julgamento da causa pelo juiz competente no 
momento da propositura da ação, salvo se estiver convocado, licenciado, afastado, promovido 
ou aposentado. 
 
AGU 
 
11. (    ) Pelo princípio da congruência entre o pedido e a sentença, é defeso ao juiz proferir 
sentença condenando o réu em objeto diverso do que lhe foi demandado.  
 
12. (      ) Em regra, não existe contraditório nos embargos de declaração, uma vez que é 
recurso destinado a suprir omissão, obscuridade ou contradição da decisão recorrida. Parte 
majoritária da doutrina e da jurisprudência, entretanto, entende pela necessidade de intimação 
da outra parte para apresentação de contrarrazões, caso os embargos tenham sido interpostos 
visando a efeitos modificativos, também chamados infringentes. 
 
Juiz de Direito/RS 

 
13. Estando em dúvida sobre fatos da causa, o Juiz, de ofício, determina a produção de prova 

testemunhal. Essa atitude implica 
 
(A) abuso de poder. 
(B) violação das regras sobre o ônus da prova. 
(C) manifesto equívoco do magistrado, visto que a decisão pode comprometer sua 

imparcialidade. 
(D) interferência justificada, desde que necessária à instrução do processo. 
(E) interferência indébita na esfera das partes, pois, pelo princípio dispositivo, somente a elas 

cabe dispor da prova. 
 

14. De acordo com o princípio da demanda, nenhum juiz prestará a tutela jurisdicional senão 
quando provocado pela parte ou por interessado. Considerando tal premissa, assinale a 
assertiva incorreta. 
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(A) Somente é possível ao réu deduzir pedido, circunstância que aumenta os limites objetivos 
do processo, se o fizer na forma de ação. 
(B) Constitui exceção ao princípio da demanda a iniciativa oficial que permite ao juiz de ofício 
instaurar o processo, como no caso da herança jacente. 
(C) Na sistemática do Código de Processo Civil, a petição inicial, onde o autor formula a 
pretensão, é considerada o instrumento da demanda, cujo teor delimita o objeto do litígio e fixa 
os parâmetros da atividade jurisdicional na decisão, obedecendo a outro princípio, o da 
adstrição ou congruência. 
(D) Nas questões de ordem pública, onde incide o princípio inquisitório, não prevalece o 
princípio da demanda e ao juiz é permitido o exame de ofício. 
(E) Não ocorre julgamento ultra ou extra petita, e por isso não ofende o princípio da demanda 
dispor na sentença sobre prestações periódicas vencidas após a propositura da ação ou sobre 
juros legais. 

 
MP/SP 

 
15. (       )  O princípio do contraditório impõe que todos os atos judiciais sejam passíveis de 
controle pelos meios recursais ordinários e extraordinários. 
 
16. (     ) O princípio do juiz natural impede o julgamento por juízo diverso do que era 
competente no momento da propositura da ação. 
 

PGE-RS 

17. (       )  O princípio do contraditório impõe que todos os atos judiciais sejam 
passíveis de controle pelos meios recursais ordinários e extraordinários. 
 
18. (     ) O princípio do juiz natural impede o julgamento por juízo diverso do que era 
competente no momento da propositura da ação. 
 


