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1. Fontes da Norma Processual
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1) Constituição Federal: é a primeira  fonte do Direito Processual, sendo a fonte de validade de todo 

ordenamento jurídico. A Carta Magna nos traz três tipos de fontes para normas processuais: (i) Garantias 

e Normas Fundamentais do Processo (art. 1º, CPC, vincula-se expressamente aos princípios e normas 

constitucionais); (ii) Organização Judiciária (dá competências); (iii) Jurisdição Constitucionais (remédios 

constitucionais).

2) Tratados Internacionais: os tratados internacionais visam à cooperação internacional, e se internalizados 

em nosso ordenamento obedecendo ao rito processual legislativo inerente às Emendas Constitucionais, a 

estas serão comparados (art. 5º, § 3º, CRFB) e, se internalizados através do rito das leis ordinárias, terão o 

status de lei supralegal (estão acima da legislação infraconstitucional e abaixo da Constituição).

3) Leis Federais: podem ser leis ordinárias ou leis complementares, diferenciando-se por estas últimas 

requererem quórum de aprovação diferenciado e devendo serem feitas quando houver comando 

constitucional neste sentido.



/universidades

4) Medidas Provisórias: até a EC 32/01 eram consideradas fontes pois o ordenamento constitucional permitia 

que medidas provisórias tratassem de processo. Após a égide do referido diploma, restou vedado ao 

Presidente da República emitir medidas provisórias acerca do tema, ficando vinculado ao disposto no art. 62, §

1º, I, b, CRFB.

5) Constituição Estadual: em regra versam sobre a organização judiciária respectiva de cada estado, 

obedecendo ao comando do art. 125, § 1º, CRFB.

6) Leis Estaduais: só valem dentro do território do respectivo estado.

7) Regimentos Internos dos Tribunais: dão providências sobre a organização judiciária autorizada pela CRFB 

em seu art. 96, I, a.

8) Negócio Jurídico Processual: são as normas dispositivas que permitem às partes negociarem, nos termos do 

art. 190, CPC.

9) Precedente, Jurisprudência e Súmula: representa a pacificação de entendimentos sobre determinada 

matéria.

10) Costumes: os costumes que não afrontam lei são permitidos.


