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 APRESENTAÇÃO

A presente coletânea de textos jurídicos foi produzida pelos alunos dos cursos de 
pós-graduação stricto sensu do Centro Universitário FIEO (UNIFIEO) e da Universidade 
de São Paulo (USP), abordando temas de grande importância e atualidade dada a crise 
permanente que cerca a compreensão de temas como o Estado de Direito, democracia e os 
direitos humanos fundamentais. 

Após quatro anos de vigência do estatuto processual civil de 2015 ( Lei no. 13.105, 
de 16 de março de 2015)  e da primeira coletânea intitulada “Direitos e Garantias no 
Novo Código de Processo Civil”, fruto do I Seminário sobre Direitos e Garantias no Novo 
Código de Processo Civil realizado em Osasco,  pelo Programa de Mestrado em Direito 
Humanos Fundamentais do Centro Universitário FIEO (UNIFIEO), realizado no  período 
de 16 a 18 de junho de 2015 - este novo trabalho volta a  focalizar o processo civil á luz da 
Constituição de 1988 que, como nenhuma outra, reconhece e protege direitos e garantias 
fundamentais, oferecendo caminhos seguros para a concretização judicial dos direitos pela 
via das chamadas  “garantias” constitucionais do processo. 

Neste diapasão, apresentamos dez artigos que tratam de tais garantias, com a 
abordagem do devido processo legal, da ampla defesa, da duração razoável do processo, 
da motivação das decisões, da inadmissibilidade da produção de provas ilícitas e do duplo 
grau de jurisdição á luz de temas concretos como os relacionados á desconsideração da 
personalidade jurídica nas execuções civis, às restrições legais nas esferas do direito civil e 
penal.

O que esperamos é que a presente coletânea possa representar, de fato, uma 
contribuição científica relevante para a compreensão e aplicação das garantias á luz do 
direito processual civil recentemente positivado entre nós. 

Organizadores
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A luta pelos direitos humanos, além de representar um processo 
contínuo e permanente na vida dos povos e das nações, deve 
refletir um compromisso ético e político irrenunciável das gerações 
presentes e futuras com a edificação de uma sociedade aberta e 
democrática, fundada nos valores essenciais da liberdade, da 
igualdade, do pluralismo político e da solidariedade – Ministro 
Celso de Mello – Decano do Supremo Tribunal Federal – 
declaração prestada na celebração dos 70 anos da  Declaração 
Universal dos Direitos Humanos – 10/12/2018. 1

1  Disponível em: https://www.conjur.com.br/2018-dez-11/luta-pelos-direitos-humanos-irrenuncia-
vel-celso-mello.  Acesso em: 27 de ago. 2020. 
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Direito. 2 Origem da locução e do fenômeno Estado de Direito. 3 
Estado de Direito numa perspectiva política do próprio Estado: 
o Estado de Direito como Estado de separação dos poderes. 4 O 
Estado de Direito numa perspectiva jurídica do próprio Estado: o 
Estado de Direito como Estado de constitucionalidade e Estado 
de legalidade. 5 Estado de Direito numa perspectiva política e 
jurídica do cidadão: Estado de Direito como Estado de direitos 
fundamentais. 6 O Estado de Direito, ainda numa perspectiva 
política e jurídica do cidadão: o Estado de Direito como Estado 
democrático. 7 O Estado de Direito numa perspectiva política 
e jurídica estritamente instrumental: O Estado de Direito como 
Estado do devido processo legal. 7.1 Separação dos poderes e 
devido processo legal. 7.2 Constitucionalidade e devido processo 
legal. 7.3 Legalidade e devido processo legal. 7.4 Direitos 

2  Doutor em Direito pela Universidade de São Paulo. Mestre em Direito pela Universidade de São 
Paulo. Professor Doutor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (1984/2019) e do 
Mestrado em Direitos Humanos do Centro Universitário FIEO (UNIFIEO) (2000/2020).  Advo-
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3  Mestre em Direitos Humanos Fundamentais pelo Centro Universitário FIEO (UNIFIEO), de 
Osasco. Professor da Graduação em Direito do Centro Universitário FIEO (UNIFIEO). Advogado.

4  Acadêmico do Curso de Graduação em Direito do Centro Universitário FIEO-(UNIFIEO). Repre-
sentante do corpo discente do UNIFIEO no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSE-
PE. Diretor do Instituto de Desenvolvimento para Advocacia – IDA Cursos/SP
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fundamentais e devido processo legal. 7.5 Democracia e devido 
processo legal. Conclusão. Referências.  

Resumo: O presente artigo examina o Estado de Direito, de 
modo a estabelecer uma compreensão precisa, organizada e 
representada graficamente, do que seja este fenômeno, e como 
ele se relaciona com os direitos fundamentais e com o devido 
processo legal. Examina, ainda, as suas características e os 
princípios da constitucionalidade e da legalidade, partindo de 
uma abordagem histórica para demonstrar como o conceito de 
Estado de Direito evoluiu de sua forma liberal para a social, e 
depois da social para a democrática, paralelamente à evolução das 
chamadas gerações (ou dimensões) dos direitos fundamentais. E 
termina com o apontamento da relação que existe entre o Estado 
de Direito e a garantia constitucional do devido processo legal. 

Palavras-chave: Estado de Direito; Estado de Direito Social; 
Estado Democrático de Direito; constitucionalidade; legalidade; 
direitos fundamentais; democracia; dimensões de direitos 
fundamentais; devido processo legal

Abstract: The present article examines the Rule of Law, in order 
to establish a precise, organized and graphically represented 
understanding of what this phenomenon is, and how it’s related to 
the fundamental rights and to the due process of law. The work also 
examines its characteristics and the principles of constitutionality 
and legality, starting from a historical approach and demonstrating 
how the concept of Rule of Law had its evolution from its liberal 
form to the social form, and then from the social form to the 
democratic form, in parallel to the evolution of the so-called 
generations (or dimensions) of fundamental rights. And the 
article ends with the appointment of the relationship between the 
Rule of Law and the constitutional guarantee of the due process 
of law.

Keywords: Rule of law; Social State of Law; Democratic state; 
constitutionality; legality; fundamental rights; democracy; 
dimensions of fundamental rights; due process of law.
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INTRODUÇÃO

Estado de Direito, direitos fundamentais e devido processo legal são fenômenos tão 
intimamente ligados que nenhum estudo que se pretenda fazer sobre qualquer deles pode 
prescindir do embasamento analítico dos demais. 

Histórica e politicamente falando, o Estado de Direito nasce como reação às 
monarquias absolutistas européias e, mais precisamente, como resultado das revoluções 
libertárias inglesa, americana e francesa que trouxeram em seu bojo a exigência popular 
irresistível de limitação do poder estatal. Já os direitos fundamentais (sem essa denominação 
ainda) aparecem no mesmo e idêntico contexto como aspirações jurídicas inerentes a tais 
movimentos, direitos que se corporificam em declarações de direitos e, depois, em textos 
jurídicos constitucionais, que acabam representando significativos meios para impor limites 
ao poder do soberano (“non facere”), bem como para permitir a própria instituição do 
Estado de Direito. E o devido processo legal, em meio a esse caldo revolucionário, aparece 
(ou reaparece) como ferramenta técnica e espécie de direito fundamental (não ainda com 
essa qualificação) que, a um só tempo cumpre o papel de limitar o poder jurisdicional 
do Estado (a princípio, apenas assim era enxergada a incipiente garantia) e assegurar aos 
governados um julgamento justo, aspiração permanente, tanto das revoluções dos séculos 
XVII e XVIII, como dos próprios estados de direito em construção que delas se originaram. 

A relação entre Estado de Direito, direitos fundamentais e devido processo legal é 
tão profunda que, por qualquer ângulo de análise, os três fenômenos sempre aparecerão 
como alternativas argumentativas justificadoras uns dos outros. 

Econômica, ideológica e juridicamente, o Estado de Direito aparece, em sua 
primeira configuração na história, como Estado liberal, caracterizado pela ênfase dada à 
liberdade dos particulares, enquanto ideia fundante dos respectivos sistemas de produção 
econômica e de pensamento e marcado, sob a ótica jurídica, pelo relevo atribuído ao direito 
fundamental de liberdade em suas múltiplas expressões e, no plano processual, por um 
processo individualista e minuciosamente disciplinado. O que ocorre em seguida é que a 
Primeira Guerra põe o mundo em crise e transforma o Estado de Direito liberal em Estado 
de Direito social, um Estado que agora se move, rompendo a inércia do “le se fair”, para 
tentar realizar a “ideia-valor” de igualdade (igualdade em seu mais amplo espectro) e 
que busca se afirmar pela intervenção de seus agentes na ordem econômica para criar as 
condições para a produção e comércio, para gerar trabalho e emprego, para oferecer saúde, 
educação, previdência, tudo sob uma sofisticada estrutura jurídica que viabiliza a atividade 
interventiva e, ao mesmo tempo, reconhece interesses (não ainda propriamente direitos) 
às mais variadas prestações estatais. No plano judiciário, o Estado cresce em infraestrutura 
para oferecer justiça aos cidadãos que ora se apresentam como portadores de mais direitos 
do que em qualquer outro momento histórico. 

Porém, mal sabiam os vencedores e vencidos da Guerra de 1914 a 1918 que outro 
conflito, ainda maior, duas décadas após, varreria a mesma fragilizada Europa para produzir 
mais de cinqüenta milhões de mortos em consequência da ação odiosa de regimes totalitários 
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que precisavam ser combatidos e destruídos a qualquer custo. Derrotado o nazi-facismo, 
descobre o mundo que somente por meio da união de todas as nações, do fortalecimento 
da democracia e da concretização dos direitos humanos, é que se poderia impedir a 
repetição das barbáries da Segunda Guerra. Surgem a ONU, a Declaração Universal de 
Direitos Humanos e um novo Estado de Direito, que jamais deveria deixar de ser social, 
mas que precisaria incorporar definitivamente em suas entranhas os valores democráticos e 
o respeito aos direitos fundamentais: o Estado de Direito Social e Democrático. E, no plano 
da atividade judiciária, assiste-se ao lançamento das bases para a construção de um “devido 
processo coletivo” para dar guarida a novos direitos, imprescindíveis à construção de um 
estado genuinamente democrático: os direitos difusos e coletivos. 

Não há Estado de Direito sem direitos fundamentais e nem direitos fundamentais 
sem a garantia do devido processo legal. E, tanto os direitos como as garantias só existem no 
ambiente do Estado de Direito. Sem garantia de um processo, os direitos fundamentais não 
passam de promessas estatais. Sem direitos fundamentais, o Estado de Direito não passa de 
um sonho de liberdade. 

A relação entre Estado de Direito, direitos fundamentais e devido processo legal é 
tão profunda que basta escolher um ângulo de visão qualquer para que uma nova imagem 
prismática se apresente diante dos nossos olhos, já que o político, o jurídico e o técnico 
se mesclam e entrelaçam, aparecendo sempre um deles com maior nitidez ou ênfase 
em cada momento do trabalho analítico. È que o Estado de Direito (fenômeno político) 
eclode da necessidade inexorável de se reconhecerem direitos que estão acima do próprio 
Estado (fenômeno jurídico). E o devido processo legal nasce/renasce no ventre dos direitos 
fundamentais (fenômeno jurídico), ambos representando meios para impedir o arbítrio 
estatal (fenômeno político). E mais, enquanto ferramenta técnica presente no arcabouço 
jurídico do Estado de Direito Democrático (fenômeno técnico-jurídico), é ele, o devido 
processo legal, que viabiliza o exercício das próprias funções inerentes de legislar, governar 
e julgar conflitos (fenômeno político, do ponto de vista do Estado) e que também representa 
o limite ao exercício dessas mesmas funções na perspectiva dos cidadãos (fenômeno 
político, do ponto de vista dos governados). 

Em outros termos, o Estado (ente político) submetido ao direito (ente jurídico) faz 
nascer o Estado de Direito (o político conformado ao jurídico). Já os direitos fundamentais 
(categoria jurídica de direitos), reconhecidos pelo Estado (ente político), surgem para 
categorizar um novo Estado (o Estado de Direito). O devido processo legal (ferramenta 
técnica e jurídica), que limita a atuação do Estado (limitação do político pelo jurídico) e 
que ao mesmo tempo legitima tal atuação (legitimação da política pelo jurídico), representa 
em si mesmo um direito fundamental (direito fundamental processual ou, simplesmente, 
garantia), erigido à forma máxima de proteção de todos os outros direitos, no Estado de 
Direito, incluindo, é claro, os próprios direitos reconhecidos como fundamentais. Ou será 
que tudo não pode ser enxergado ao contrário ou de ponta cabeça? Não são os direitos 
fundamentais e o devido processo legal (enquanto fenômenos políticos) que legitimam 
o Estado de Direito numa perspectiva jurídica (enquanto fenômeno jurídico)? É que só 



16

no ambiente jurídico do Estado de Direito, como afirmado, faz qualquer sentido, falar de 
direitos fundamentais ou de devido processo legal. Afinal de contas, quem nasceu primeiro: 
o ovo ou a galinha?      

1. A exigência de uma visão organizada e articulada dos princípios que funda-
mentam a noção de Estado de Direito

O Estado de Direito é assunto que ocupa hoje a atenção de pensadores de múltiplas 
áreas do conhecimento. Os professores de Direito, evidentemente, abordam o tema, 
mas também os políticos, os cientistas políticos, sociólogos, economistas e jornalistas 
costumeiramente evocam o Estado de Direito em seus discursos e críticas. 

À vista disso, a grande questão que se impõe é saber se todos que falam do Estado 
de Direito têm, verdadeiramente, uma noção precisa, organizada e fundamentada do que 
seja tal fenômeno.

Ao que parece, a despeito de todos terem à sua disposição muita informação sobre 
o assunto, poucos dispõem de uma visão coordenada e articulada da sua principiologia. 
Poucos possuem uma visão completa e sistematizada dos princípios que se inter-relacionam 
e que  alicerçam e justificam o Estado de Direito.

É a partir de tal premissa que procuraremos esquematizar graficamente a 
principiologia do Estado de Direito, para permitir uma visualização simples, porém 
holística, dos princípios que sustentam teoricamente este fenômeno político-jurídico.

2. Origem da locução e do fenômeno Estado de Direito

A locução “Estado de Direito” conta pouco mais de duzentos anos e tem sua origem 
no Direito alemão, numa tradução de Rechtsstaat. Segundo Manoel Gonçalves Ferreira 
Filho, a expressão foi cunhada em um livro do jurista Carl Theodor Wecker (1828–1893), 
publicado em 1813 na Alemanha, em que diferencia três modelos de governo: despotismo, 
teocracia e Rechtsstaat – Estado de Direito.5

A despeito da terminologia empregada ser relativamente recente, pode se afirmar 
que o Estado de Direito possui suas raízes históricas em 15 de junho de 1215, a Magna 
Carta, da Inglaterra, e cumpre destacar que foi o específico cenário histórico daquele país o 
responsável pelo estabelecimento de uma limitação ao poder real, tendo em vista que desde 
804 havia sido instituído um governo centralizado nas mãos de um único homem, sobre a 
ilha inteira. 

No início do século XIII, o Rei João da Inglaterra (conhecido como João Sem-Terra), 
que gozava como seus antecessores de poder ilimitado, decidida de acordo com seu querer 

5 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. As origens do Estado de Direito. Revista de Direito Ad-
ministrativo; v. 168 (1987). Disponível em:

 http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/45514. Acesso em: 15 de nov.2017.
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todas as questões externas e internas do país, o que começou a causar a insatisfação dos 
barões, especialmente por conta dos sucessivos fracassos bélicos e econômicos que ele 
vinha experimentando e os consequentes aumentos de impostos deles decorrentes. Diante 
de tal desprestígio real, a ideia de limitação do poder começou a tomar forma, até culminar 
na redação de um corpo normativo que: limitava o poder real, circunscrevendo os seus 
direitos e impondo os seus deveres, positivos e negativos; protegia o povo de impostos 
excessivos; garantia a segurança de heranças e propriedades; e previa a exigência de um 
processo mais justo para julgamento das causas. Este documento foi chamado de Magna 
Charta Libertatum (ou Magna Carta, como é popularmente conhecida).

Este fato, político e jurídico, de impor contra a vontade do rei uma limitação ao 
exercício de seu poder, é o que torna a Magna Carta tão importante, inaugurando uma 
história progressiva de restrição dos poderes do Estado, o que posteriormente viria a 
evoluir sob a forma de movimentos, como os do renascimento, da reforma protestante, do 
nacionalismo e das revoluções liberais dos séculos seguintes.

3. Estado de Direito numa perspectiva política do próprio Estado: o Estado de 
Direito como Estado de separação de poderes

O que nos parece é que, antes de tudo, é preciso focalizar o Estado de Direito 
sob uma perspectiva mais política do que jurídica, pois, sob o ângulo metodológico, a 
compreensão inicial do fenômeno deve ficar nas relações de poder, as quais se estabelecem 
entre governantes e governados no Estado de Direito.

Começamos, destarte, por realizar uma visualização gráfica e integrada dos princípios 
que fundamentam a ideia de Estado de Direito, com o intuito de facilitar a compreensão das 
inter-relações lógicas, interiores ao fenômeno e, para tal fim, é necessário reconhecer que 
a primeira representação, ou representação de base, a partir da qual se começa a montar o 
quadro principiológico completo, é esta:
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Eis a primeira representação gráfica principiológica do Estado de Direito. 
Evidentemente, tal representação, apesar de bastante simples, é muito significativa, 

e não há quem não consiga perceber, já num primeiro vislumbre, que ela se identifica com 
a separação de poderes. É significativa porque não há Estado de Direito sem separação de 
poderes. E é, neste sentido, que se pode afirmar o que muitos teóricos não dizem com todas 
as letras, vale dizer, que o “Estado de Direito” é o “Estado de separação de poderes”.

Também por isso, é que se diz que a Magna Carta, de 1215, na Inglaterra é a origem 
do Estado de Direito, uma vez que, como visto, foi neste país, onde já havia uma monarquia 
com ares de absolutismo há pelo menos quatrocentos anos, que se conseguiu impor contra 
a vontade do rei uma limitação ao exercício do seu poder. No entanto, não se deve perder 
de vista que as teorias, propriamente ditas, da separação dos poderes e de uma tripartição 
de poderes, não nasceram aqui, mas que tiveram origem na limitação do poder de 1215, e 
que tal limitação vai evoluir e se desenvolver sob a forma de separação de poderes, séculos 
mais tarde. 

O que temos, então, é que, sob essa perspectiva um pouco mais política do que 
jurídica, o Estado de Direito é o Estado de separação de poderes. 

É que, histórica e politicamente, jamais podemos nos esquecer de que o fenômeno 
Estado de Direito surge como uma reação ao absolutismo real na Europa do século XVII e 
XVIII, pois este é um regime político caracterizado pela concentração do poder nas mãos 
de uma monarca, que exercia todas as funções de Estado, fazendo as leis, administrando, 
executando atos de governo e julgando, diretamente ou por meio de interpostas pessoas, os 
conflitos de interesse, mediante sentenciamento dos particulares.

Foi justamente contra a concentração do poder, sem limites, nas mãos de um rei – a 
marca do regime absolutista – que surge o Estado de Direito e a separação de poderes, como 
uma reação a tal estado de coisas, à luz da ideia de que só existe uma maneira de limitar o 
poder, que é por meio do próprio poder, o que nesta forma de Estado se realiza pela divisão 
das funções estatais e pela entrega das porções do exercício de poder a órgãos diferentes, 
integrados por pessoas diferentes. 

Em outras palavras, a separação de poderes, em suas diversas formas, foi proposta ao 
longo da história, por filósofos e teóricos políticos até ser considerada pela sistematização 
empreendida por Montesquieu, que se tornou o modelo mais difundido no mundo. Os 
precursores da separação de poderes se estendem da Antiguidade à Idade Média e, dentre 
eles, alguns vultos se destacam por sua maior influência, como Aristóteles e John Locke.6

Já Montesquieu, em sua obra O Espírito das Leis, com brilhantismo singular, 
demonstrou que o poder só pode ser limitado pelo próprio poder. Em sua famosa teoria 
tripartite, defendeu que o exercício do poder estatal deveria ser distribuído em três esferas 
diferentes: o Executivo, ocupado pelo príncipe; o Legislativo, produtor e modificador das 
leis; e o Judiciário, aquele que soluciona os litígios apresentados e pune os crimes cometidos. 

Neste sentido, o barão de Montesquieu adverte que o desrespeito ao princípio 
da separação de poderes levaria tudo a perda e ocasionaria o restabelecimento do 
autoritarismo dos reis. O exercício das três funções estatais deveria ser independente e 

6  BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 10 ed., São Paulo: Malheiros, p. 136.
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harmônico, garantindo, assim, um antídoto às manifestações despóticas. Nas palavras do 
próprio filósofo:

Quando, na mesma pessoa ou no mesmo corpo de magistratura, 
o poder legislativo está reunido ao poder executivo, não existe 
liberdade; porque se pode temer que o mesmo monarca ou o 
mesmo senado crie leis tirânicas para executá-las tiranicamente.
Tampouco existe liberdade se o poder de julgar não for separado 
do poder legislativo e do executivo. Se estivesse unido ao poder 
legislativo, o poder sobre a vida e a liberdade dos cidadãos seria 
arbitrário, pois o juiz seria legislador. Se estivesse unido ao poder 
executivo, o juiz poderia ter a força de um opressor.
Tudo estaria perdido se o mesmo homem, ou o mesmo corpo dos 
principais, ou dos nobres, ou do povo exercesse os três poderes: o 
de fazer as leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar 
os crimes ou as querelas entre os particulares. 7

O que se vislumbra, então, é o fenômeno político de o poder freando o poder, 
impedindo a prática de abusos e garantindo a liberdade e os direitos das pessoas.

Montesquieu morreu em 1755, antes de ter a oportunidade de contemplar a 
influência que suas ideias tiveram no mundo, em especial  na sua terra, a França. Assim, 
em 1789, trinta e quatro anos após a morte do filósofo, ocorre a Revolução Francesa, um 
levante popular, impulsionado pela burguesia, contra o absolutismo e a opressão praticados 
pelo Rei Luís XVI, e que avançou sob o lema de “liberdade, igualdade e fraternidade”. A 
insurreição das massas derrubou o antigo regime e estabeleceu um novo e, neste mesmo 
ano, o povo francês elabora um documento  inspirado no pensamento iluminista, que ficou 
conhecido como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. No artigo XVI desta 
carta, a separação de poderes é expressamente consagrada, em conjunto com a garantia 
de direitos, como requisitos de legitimidade de uma Constituição. O aludido diploma 
prescreve: “ XVI. A sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos nem 
estabelecida a separação dos poderes, não tem Constituição”.8

O que tudo isto vai representar, em última instância, é que o povo começa a ter 
participação no exercício e no controle das funções do Estado em seu próprio benefício. 
Em outros termos, o povo começa a se aproximar do poder e, com isso, passa a ver, como 
perspectiva real, seus direitos mais importantes respeitados pelo Estado. 

Neste sentido, e voltando à premissa inicial que havíamos afirmado, só haverá 
Estado de Direito se houver separação de poderes, e esta só poderá ser estabelecida, 
verdadeiramente, por meio de uma Constituição, conforme veremos a seguir.

7  MONTESQUIEU, Charles de Secondat, Baron de, 1689-1755. O Espírito das Leis. Trad. Cristina 
Murachco. São Paulo: Martins Fontes, 1996, p. 168.

8  BRANDÃO, Adelino. Os Direitos Humanos: Antologia de textos históricos. 3. ed. São Paulo: Lan-
dy, 2001, p.
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4. O Estado de Direito numa perspectiva jurídica do próprio Estado: o Estado 
de Direito como Estado de constitucionalidade e Estado de legalidade.

Entrementes, é possível abordar o Estado de Direito agora sob uma ótica um pouco 
mais jurídica do que política. Para tal fim, é necessário reconhecer que se, na perspectiva 
política, o Estado de Direito é o Estado de separação de poderes, numa perspectiva jurídica 
inicial, o Estado de Direito é o Estado Constitucional ou Estado de constitucionalidade. 

Nesta perspectiva, sugerimos uma segunda representação gráfica para o Estado 
de Direito e que se sobrepõe à primeira, que dava destaque aos três órgãos que revelam 
a separação de poderes, mas que com ela se articula perfeitamente, nos seguintes termos:

Alguns autores falam de princípio da constitucionalidade, o que justifica a nossa 
representação, assim como exposta acima, do segundo fundamento principiológico do 
Estado de Direito. 

A ideia de Estado Constitucional teve sua gênese no constitucionalismo clássico, 
decorrente das revoluções liberais do final do século XVIII, dado que com elas surgiram as 
primeiras constituições escritas e rígidas, como as dos Estado Unidos da América, em 1787, 
e da França, em 1791.

Nessas primeiras constituições, três características são marcantes: a primeira 
representada pela afirmação da supremacia constitucional, ou seja, o Estado estaria 
submisso à uma lei maior; a segunda representada pela garantia de direitos aos cidadãos; e 
a terceira representada pela própria separação de poderes, como instrumento limitador do 
poder do Estado. 

Deixando os direitos e garantias propositalmente de lado, por ora, o que se pode 
e deve acentuar é que a separação de poderes realmente expressa ou revela o fenômeno 

SEPARAÇÃO DE PODERES
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Estado de Direito. A diferença fica por conta do fato de que esta segunda representação 
tem um colorido mais jurídico do que político. O que se pode perceber, no entanto, é que 
estamos falando da mesma realidade, já que algumas perguntas que se impõem com suas 
respectivas respostas induzem facilmente tal conclusão. A primeira é esta: quem é que institui 
os três poderes? E a resposta é tão óbvia quanto significativa para mostrar que estamos 
falando da mesma coisa: a Constituição. A segunda: quem é que batiza os três poderes, 
um como “Executivo”, um como “Legislativo” e um outro como “Judiciário”? Resposta: a 
Constituição. A terceira: quem é que estabelece as atribuições dos três poderes? Resposta: a 
Constituição. A quarta: quem é que diz quem são as pessoas que ocuparão cargos nos três 
poderes? Resposta: a Constituição. A quinta: quem é que define efetivamente o limite entre 
os poderes? Resposta: a Constituição. E, finalmente, a sexta: quem é que define como se 
dá o inter-relacionamento entre os três poderes? E, mais uma vez, a resposta é a mesma: a 
Constituição.

Falar, portanto, de Estado de Direito, é falar de Estado de separação de poderes, mas 
é também falar de Estado de constitucionalidade, porque o Estado de Direito e o Estado 
Constitucional.

Outros autores, entretanto, dão maior ênfase ao princípio da legalidade, como 
característica normativa do Estado de Direito. Vejamos, então, como é possível representar 
a legalidade, sob o viés teórico, graficamente, para, depois, explicar a diferença entre o 
Estado Constitucional e o Estado Legal. 

Desde logo, fique claro que se, sob uma perspectiva atual, lógico-constitucional, 
não é nada difícil compreender a legalidade como integrante da constitucionalidade, sob 
outra ótica é possível separá-la do fenômeno constitucional, se o fizermos a partir de uma 
perspectiva histórico-jurídica.

SEPARAÇÃO DE PODERES
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Para começar, é preciso, reconhecer que, historicamente, a teoria do estado 
constitucional é posterior à ideia e prática de submeter o Estado aos ditames da lei. Em 
outros termos, o Estado de Direito se inicia com a ideia de submeter o Estado à lei, já que 
a ideia de constitucionalismo apenas começava a se esboçar, ou seja, antes de o Estado de 
Direito assumir a conotação de Estado Constitucional, ele teve a forma de Estado Legal.

Na visão de José Afonso da Silva, o princípio da legalidade é o princípio basilar e 
nota essencial do Estado de Direito, como aquele que se sujeita ao império da lei, pois é 
da essência do seu conceito submeter-se à Constituição e fundar-se em uma legalidade 
democrática.9

Ademais, o princípio da legalidade, desde que compreendido de uma maneira mais 
simples, enquanto meio de imposição da vontade política aos governados, sempre esteve 
presente, na história das civilizações, desde a mais longínqua antiguidade. Neste sentido 
mais simples, a legalidade era manifesta sob a feição de mera prerrogativa exclusiva do 
soberano. O governante, segundo a crença típica da maior parte dos povos, era investido 
de uma autoridade concedida diretamente por Deus, ou pelos deuses; em alguns casos, o 
regente era considerado até mesmo como a própria encarnação da divindade. Desta forma, 
faraós, reis e príncipes detinham legitimidade sobrenatural para impor sua vontade ao 
povo, ficando os desobedientes sujeitos a penas cruéis aplicadas de múltiplas formas. Mais 
ou menos neste sentido, escreve Dalmo de Abreu Dallari sobre a configuração do Estado 
Antigo:

Há, entretanto, duas marcas fundamentais, características do 
Estado desse período: a natureza unitária e a religiosidade. Quanto 
à primeira, verifica-se que o Estado Antigo sempre aparece como 
uma unidade geral, não admitindo qualquer divisão interior, 
nem territorial, nem de funções. A ideia da natureza unitária é 
permanente, persistindo durante toda a evolução política da 
Antiguidade. Quanto à presença do fator religioso, é tão marcante 
que muitos autores entendem que o Estado desse período pode ser 
qualificado como Estado Teocrático. A influência predominante 
foi religiosa, afirmando-se a autoridade dos governantes e as 
normas de comportamento individual e coletivo como expressões 
da vontade de um poder divino.10

Tal visão do Direito, enquanto instrumento ou veículo do poder, embora não 
dominante nos livros de filosofia do Direito, de teoria geral do estado ou mesmo de 
ciência política, justifica uma compreensão assim objetiva e histórica da legalidade, como 
sustentamos.

9  SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 40 ed., ver. e atual. São Paulo: 
Malheiros, 2017, p. 423.

10  DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 29. Ed. São Paulo: 
Saraiva, 2010, p. 62.
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Neste diapasão teórico, a legalidade emana com exclusividade do governo que obriga 
forçosamente o comportamento dos governados, sem que a autoridade que decretou esteja 
vinculada às suas próprias leis; a autoridade do governo está acima do próprio Direito que 
ela instituiu. 

Cumpre ressaltar, também, que ainda na Antiguidade, conforme aduz Fábio Konder 
Comparato, tivemos o nascimento de uma monarquia peculiar entre os hebreus, sobretudo 
durante o reinado de Davi, diferenciando-os dos demais povos antigos. Para os israelitas, 
o rei não era tido como uma divindade, nem como legislador; o monarca era, nesta visão, 
um mero executor de um conjunto de normas pré-estabelecidas por Deus e entregues por 
meio de Moisés. Assim, a autoridade do rei era limitada e este deveria se submeter a uma lei 
anterior a ele. É de se perceber que, neste contexto, o princípio da legalidade também estava 
presente, posto que havia uma lei superior divina, à qual, todos, incluindo o rei, estavam 
sujeitos e deviam plena obediência.

Em sua obra, Comparato afirma estar aí a semente, ou embrião, do que hoje 
designamos como o Estado de Direito. 

O reconhecimento de que as instituições de governo devem 
ser utilizadas para o serviço dos governados e não para o 
benefício pessoal dos governantes foi o primeiro passo decisivo 
na admissão da existência de direitos que, inerentes à própria 
condição humana, devem ser reconhecidos a todos e não podem 
ser havidos como mera concessão dos que exercem o poder.
Nesse sentido, deve-se reconhecer que a proto-história dos 
direitos humanos começa nos séculos XI e X a. C., quando se 
instituiu, sob Davi, o reino unificado de Israel, tendo como capital 
Jerusalém.
Em manifesto contraste com os regimes monárquicos de todos 
os outros povos do passado e de sua época, o reino de Davi, que 
durou 33 anos (c. 996 a c. 963 a. C.), estabeleceu, pela primeira 
vez na história política da humanidade, a figura do rei-sacerdote, 
o monarca que não se proclama deus nem se declara legislador, 
mas se apresenta, antes, como o delegado do Deus único e o 
responsável supremo pela execução da lei divina. Surgia, assim, 
o embrião daquilo que, muitos séculos depois, passou a ser 
designado como o Estado de Direito, isto é, uma organização 
política em que os governantes não criam o direito para justificar 
o seu poder, mas submetem-se aos princípios e normas editados 
por uma autoridade superior.11

11  COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 11. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2017. p. 53-54
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Já agora, avançando três milênios, o que se pode dizer é que o princípio da legalidade, 
com o qual estamos hoje familiarizados, é aquele em que, de maneira inovadora, a lei emana 
do próprio povo, dos governados e obriga o governante, visando o benefício do povo. Neste 
modelo, todos, independentemente de qualquer condição, são iguais e estão debaixo da 
mesma lei. 

5. Estado de Direito numa perspectiva política e jurídica do cidadão: Estado de 
Direito como Estado de direitos fundamentais.

Se, sob o ponto de vista do Estado, o Estado de Direito é o Estado de separação de 
poderes e se, sob o ponto de vista do Direito, o Estado de Direito é o Estado de legalidade, 
sob o ponto de vista do cidadão, o Estado de Direito é o Estado de direitos fundamentais.

Para representar graficamente a ideia de Estado de Direitos Fundamentais, precisamos 
situar o cidadão no centro do Estado de Direito. “Cidadão” e não mais “súdito”, como nas 
monarquias  absolutistas, vez que agora ele é sujeito de direitos contra o próprio Estado, 
razão por que é representado dentro de um círculo a expressar a ideia de redoma jurídica 
constitucional, de espaço institucional de segurança, onde o cidadão se vê protegido contra 
os poderes do Estado (os direitos fundamentais contra o Estado), mas, também, por meio 
deles (as garantias fundamentais).

Atente-se para a representação proposta:

Veja-se que, assim como todas as outras visões gráficas já apresentadas, esta é uma 
visão tanto jurídica quanto política, já que ao se pensar em redoma, dentro da qual se situa 
a pessoa humana, tal pessoa começa a se transmudar da posição original de súdito, ou mero 
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governado, em cidadão, um titular de direitos contra o Estado e, neste sentido, protegido 
contra o próprio Estado (visão política). É, portanto, dentro desta redoma que o cidadão 
pode exercer com liberdade e segurança os seus direitos mais importantes, os direitos 
fundamentais (visão jurídica) instituídos e protegidos pela Constituição.

A esse propósito, parece interessante trazer à luz as palavras de Celso Ribeiro Bastos 
a respeito dos direitos e garantias individuais, designados por ele como uma “zona de 
incompetência dos poderes públicos” e, ainda, “área de proteção jurídica ao indivíduo”.

Do ângulo do Direito Constitucional, a definição de direitos 
e garantias individuais constitui-se na delimitação do Poder 
Estatal, na inibição de sua atividade, na criação de uma zona de 
incompetência dos poderes públicos para nela atuarem. Esta 
região traduz-se numa área de proteção jurídica ao indivíduo, 
dentro da qual o Estado não pode ingressar, sob pena de 
inconstitucionalidade.12

Logo, quando falamos de direitos fundamentais, estamos nos referindo a um campo 
de preservação do desenvolvimento da pessoa humana e sua dignidade, uma esfera privada, 
restrita ao indivíduo, circundando-o, garantindo a não interferência nociva do Estado 
contra o cidadão. Estes direitos não são adquiridos pelo mérito ou virtude de um indivíduo, 
são reconhecidos pela própria Constituição em benefício de todos os cidadãos, são direitos 
básicos e, por isso, sob nenhum pretexto pode o Estado deliberadamente violá-los.

E, cabe aqui ressaltar, que os direitos fundamentais atribuem ao Estado prestações 
negativas, obrigações de não fazer, de respeito às liberdades individuais. Contudo, um exame 
atento de último século mostra que para o desenvolvimento pleno da dignidade da pessoa 
humana, outros direitos fundamentais, de uma outra dimensão, agora voltados ao objetivo 
de criar igualdade entre os cidadãos, quais sejam, os direitos sociais: trabalho para todos, 
previdência para todos, saúde para todos. Tais direitos não exigem do Estado abstenção, 
pelo contrário, ações reais e concretas no sentido de torná-las realidades; prestações 
obrigacionais positivas (facere) resultantes do que hoje chamamos de políticas públicas 
que expressam intervenções estatais, investimentos vultuosos de dinheiro público para a 
construção de instituições (organizações jurídicas e econômicas complexas de pessoas e 
coisas) capazes de ministrar ensino, saúde, trabalho, prestações previdenciárias, para citar 
alguns dos mais conhecidos direitos sociais.

O que se percebe, então, é que, dada a dimensão constitucional dos direitos 
fundamentais e sua relação íntima com a limitação do poder e com a justiça social, falar 
de constitucionalidade, ou de Estado Constitucional, ou mesmo de Estado de Legalidade, 
é o mesmo que falar de Estado de Direitos Fundamentais. Tudo é uma questão apenas de 
ponto de vista. 

Mas, testamos nossos argumentos, respondendo a algumas indagações.

12  BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1980. 
p. 223 (grifos nossos).
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O que é o Estado Constitucional? Resposta: o Estado Constitucional, na verdade, 
é o que reconhece e protege direitos fundamentais, até porque, a categoria “direitos 
fundamentais” é uma categoria constitucional. Além disso, porque todo esse arcabouço 
institucional do Estado Constitucional é construído, na modernidade, não apenas para 
garantir o cidadão contra o arbítrio do Estado, como também para a realização dos 
diversos direitos sociais que o ordenamento jurídico reconhece aos seus cidadãos. Mas, 
primariamente, quanto à proteção do cidadão contra o Estado, como ela se realiza? 
Resposta: mediante a criação precisamente de uma Constituição, porque é por meio dela  
que se reconhecem e se protegem os direitos fundamentais. Mas, não nos esqueçamos, 
também, que só existe Estado de Direito onde há separação de poderes; a própria separação 
de per si já se constitui numa garantia do cidadão contra o Estado. 

Percebe-se, assim, que tudo isso, a rigor, integra uma mesma realidade, porque não é 
possível cogitar de um Estado Constitucional que não reconheça direitos fundamentais, ou 
de um Estado Constitucional que não seja caracterizado pela separação de poderes. Porque, 
se não há separação de poderes, não há Estado de Direito e não há Estado Constitucional.

Em suma, onde existe verdadeiramente um Estado de Direito, é porque existe uma 
Constituição que institui a separação (ou a tripartição) de poderes e que reconhece e que 
protege direitos fundamentais. Lembrando, conforme mencionado anteriormente, que 
a própria Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, em seu art. 16, já 
declarava, com todas as letras, que “uma sociedade em que não esteja assegurada a garantia 
dos direitos, nem estabelecida a separação dos poderes, não tem Constituição”.

Eis que o Estado de Direito é, ao mesmo tempo, o Estado de direitos fundamentais, 
o Estado Constitucional, o Estado de Legalidade, o Estado de separação (ou de tripartição) 
de poderes. Porque tudo isto é, de alguma forma, a mesma coisa!

6. O Estado de Direito, ainda numa perspectiva política e jurídica do cidadão: o 
Estado de Direito como o Estado Democrático

A democracia é tema de relevante e inafastável debate na agenda do constitucionalismo 
contemporâneo, sobretudo quando enxergada sob a ótica do estado de Direito e dos direitos 
humanos fundamentais. 

A palavra democracia tem origem no grego demokratia que é composta por demos 
(povo) e kratos (poder). A seu respeito, Aristóteles sustentava a ideia de democracia como 
uma forma corrupta da politeia, porque apontava para um “governo dos pobres”, não se 
identificando com todas as pessoas, mas apenas com uma parte delas, o governo de ricos 
constituiria uma oligarquia.

O fato é que, passados mais de dois milênios, o termo democracia e sua identificação 
atual com a ideia de poder exercido pelo povo indiretamente, por meio de representantes 
eleitos, e de realização dos valores de convivência humana, igualdade, liberdade e dignidade, 
- é conceito mais abrangente do que o de Estado de Direito que surgiu como expressão 
jurídica apenas no século XIX e fruto da experiência da democracia liberal. 
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A evolução histórica e a superação do liberalismo, a que se vinculou o conceito 
de Estado de Direito, colocam em debate a questão da sua sintonia com a sociedade pós-
moderna. O reconhecimento de sua insuficiência gerou o conceito do Estado de Direito 
Social. E, depois, o de Estado Social e Democrático ou “Estado Democrático de Direito”,  
como afirmado pela Constituição brasileira de 1988, em seu art. 1°.

Vejamos, então, como é possível representar o Estado de Direito Democrático, 
graficamente.

DEMOCRACIA
 é a força que impulsiona todo o Estado.

Observe-se que a configuração do Estado de Direito Democrático não se explica 
apenas pela união dos conceitos de Estado de Direito e de Estado Democrático, mas, sim, 
pela fusão e desenvolvimento de ideias mais complexas no seguinte sentido evolutivo: 
1. o Estado de Direito atual realmente deixou de ser liberal (sob a perspectiva jurídica e 
econômica); 2. o Estado de Direito assumiu a feição social (Estado regulador no plano 
jurídico e interventor na seara econômica); 3. o Estado Social, após duas guerras mundiais, 
não perde a sua condição de social (realizador e fomentador de direitos sociais); mas vê 
acrescentada à sua caracterização institucional o elemento democrático. Daí, Estado de 
Direito Social e Democrático, como dizem os espanhóis; bem melhor do que a fórmula 
redacional brasileira “Estado Democrático de Direito”.

Parece-nos interessante ressaltar que a evolução histórica, política e jurídica aqui 
empreendida justifica a representação gráfica exposta que apresenta o Estado de Direito 
- identificado como Estado de separação de poderes, Estado constitucional, Estado de 
legalidade e Estado de direitos fundamentais - mas sobretudo, porque enfatiza tal Estado 
aquele que se move e se articula sempre sob o influxo da  ideia de participação democrática. 
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Uma pergunta fundamental que fica no ar é justamente esta: o cidadão realmente 
participa da tomada de decisões por parte do Estado, uma vez que a democracia, no Brasil 
e no mundo, hoje é representativa ou indireta? 

Para responder à indagação, necessário se mostra retomar a ideia de governo 
representativo. Nos países democráticos de matriz ocidental e de inspiração nitidamente 
liberal, a representação política foi a solução encontrada por teóricos de envergadura - 
como Sieyès, John Locke, Benjamin Constant, Stuart Mill, Montesquieu, James Madison 
e tantos outros -, para justificar a existência dos governos exercidos por terceiros eleitos 
pelos cidadãos, onde as formas de democracia direta não se faziam mais possíveis. Assim 
porque, diferentemente das antigas polis gregas, nos séculos XVIII e XIX, já não se permitia 
a reunião de todos os cidadãos em praça pública para deliberar sobre os assuntos comuns.

Deste modo, sugere a teorização formulada, como alternativa de racionalização, 
o partido político, como intermediário do processo político e meio institucional de 
identificação entre o eleitor e o eleito, o representante do povo. Entretanto, para se firmar 
como alternativa válida, o partido deve ser capaz de, interiormente, ostentar uma estrutura 
organizacional democrática e, exteriormente, deve respeitar os demais partidos e os direitos 
fundamentais do homem, além de atuar permanentemente em prol da formação política do 
povo, com fundamento em ideais democráticos e buscando o poder pelo convencimento e 
pelo voto, e nunca pela força.13

Não é segredo que, já há algum tempo, tem perdido vigor a ideia de que a 
democracia consiste na simples possibilidade de escolha livre de pessoas para integrar 
órgãos representativos e que, por intermédio do processo eleitoral, os escolhidos seriam a 
expressão da vontade da maioria e da soberania popular.

Não obstante, o artigo inaugural da Constituição Federal brasileira estabelece ser 
o Brasil um Estado Democrático de Direito, por meio do qual todo poder emana do povo  
que o exerce diretamente, nos termos do que ela própria dispõe e, indiretamente, por seus 
representantes. A regra, portanto, ainda é a representação; a participação direta, a exceção 
complementar.

Mas, mudando completamente o enfoque da interpretação do fenômeno democrático, 
como elemento distintivo e princípio fundamental do Estado de Direito, desejamos propor 
uma visão distintiva: a democracia está para os demais fundamentos do Estado de Direito, 
assim como a musculatura de um corpo está para toda a sua ossatura 

De nada adianta a separação de poderes, apenas na forma de repartição jurídica 
constitucional, a constitucionalidade e legalidade, enquanto meros princípios expressos em 
papel, ou um sistema de direitos humanos que não funciona na prática.

É a democracia real e efetiva - a que se pratica concretamente no parlamento, nos 
tribunais, nas repartições públicas, nas ruas e na vida diária das pessoas - a que sustenta de 
fato e de verdade o Estado de Direito funcionando. 

13  Trata-se do “partido pasteurizado” a que alude Manoel Gonçalves Ferreira Filho. (Sete vezes 
democracia... op. cit., pp. 48-49).
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Separação de poderes, constitucionalidade, legalidade e direitos humanos 
constituem apenas a ossatura do Estado de Direito; a democracia, pulsante, real e efetiva, 
constitui a musculatura necessária para sustentar a ossatura e fazê-la cumprir com eficiência 
o seu papel institucional. A rigor, tal ossatura somente se mantém, somente se articula 
e se movimenta em prol de seus objetivos políticos, jurídicos e sociais se houver uma 
musculatura democrática apropriada que deveria começar em casa, na vida do cidadão, se 
desenvolver na escola e no trabalho, crescer com a participação comunitária para culminar 
como engajamento político e como exercício responsável do direito de votar e ser votado.

Democracia é participação, é diálogo, é contraditório, é discussão, fiscalização, luta 
concreta pelo que é de todos, exercício de direitos e cumprimento de obrigações, sem o que 
o Estado de Direito sempre corre o risco de retroceder à condição de Estado autocrático. 

7. O Estado de Direito numa perspectiva política e jurídica estritamente instru-
mental: o Estado de direito como Estado de devido processo legal. 

O devido processo legal é uma das mais importantes garantias na defesa dos direitos 
e liberdades individuais e, sem dúvida, um dos pilares do constitucionalismo moderno, da 
democracia e do Estado de Direito.

Tem origem na Magna Charta Libertatum de 1215, cuja expressão normativa, 
ainda em vigor, encontramos no parágrafo 39 desse importante documento histórico, que 
estabelece: “nenhum homem livre será detido ou sujeito à prisão, ou privado de seus bens, 
ou colocado fora da lei, ou exilado, ou de qualquer modo molestado [...] senão mediante um 
julgamento regular de seus pares ou em harmonia com a lei do país”.

Os direitos da Magna Carta, incluindo a garantia do devido processo legal, foram 
sistematicamente reconfirmados pelos monarcas que se seguiram a João Sem Terra, sendo 
a expressão, “lei do país”, substituída pela locução “due process of law”, em 1354, no Estatuto 
de Westminster.

Com isso, os direitos das pessoas, com o passar do tempo, tornaram-se mais 
protegidos e assegurados quanto ao método de aplicação da lei, vale dizer, pela exigência, 
cada vez mais frequente, de instauração de um processo levado a efeito segundo regras pré-
estabelecidas pelo Direito.

Ainda neste contexto histórico, importante observar a experiência americana, 
sobretudo no que diz respeito às emendas introduzidas na Constituição de 1787 por James 
Madison, haja vista que dez destas emendas foram ratificadas e constituíram a Carta de 
Direitos (The Bill of Rights), passando a vigorar em 1791.

No Bill of Rights americano estavam normas que limitavam o poder do governo 
federal com vista à proteção dos direitos individuais dos cidadãos estadunidenses. O 
devido processo legal tem previsão na emenda n°5 que estabelece: “Ninguém poderá se 
detido para responder por crime capital, ou por outra razão infame, salvo por denúncia 
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ou acusação perante um grande júri, exceto em se tratando de casos que, em tempo de 
guerra ou de perigo público, ocorram nas forças de terra ou mar ou na milícia, durante 
serviço ativo; ninguém poderá ser sujeito, por duas vezes, pelo mesmo crime, e ter sua 
vida ou integridade corporal postas em perigo; nem poderá ser obrigado em qualquer 
processo criminal a servir de testemunha contra si mesmo, nem poderá ser privado da vida, 
liberdade, ou propriedade, sem devido processo legal; nem a propriedade privada poderá 
ser expropriada para uso público, sem justa indenização”.14

A dificuldade, depois do Bill of Rights de 1791, foi a de convencer os Estados 
federados a aplicarem os direitos e garantias institucionalmente estabelecidos por meio de 
seus agentes, em seus territórios. Em outras palavras, a dificuldade era obrigar os Estados a 
respeitarem a garantia do devido processo legal em favor de seus cidadãos. 

Em 1868, entrou em vigor a Emenda n°14 que passou a ser chamada de cláusula do 
devido processo legal, nos seguintes termos: “Todas as pessoas nascidas ou naturalizadas 
nos Estados Unidos, e sujeitas à sua jurisdição, são cidadãos dos Estados Unidos e do 
Estado-membro onde residem. Nenhum Estado-membro poderá fazer ou aplicar nenhuma 
lei tendente a abolir os privilégios ou as imunidades dos cidadãos dos Estados Unidos; nem 
poderá privá-los da vida, liberdade, ou propriedade, sem devido processo legal; nem poderá 
denegar a nenhuma pessoa sob sua jurisdição igual proteção das leis”.15

A partir de então, tomando para si as experiências inglesa e americana, os 
documentos políticos, da maioria das nações democráticas do mundo, passaram a trazer 
em seu arcabouços constitucionais e legais tal importante previsão, sem a qual estariam as 
nações condenadas ao arbítrio dos aplicadores da lei. 

Na realidade brasileira, surge a ideia do devido processo legal, com o advento da 
Constituição de 1891 que, inspirada na Constituição norte-americana de 1787, delineou 
a proteção aos direitos individuais, podendo ser citados: a ampla defesa e a proibição da 
prisão sem formação de culpa, pois antes desse momento a sua aplicação se dava com a 
utilização do direito comparado norte-americano que melhor desenvolveu o sentido do 
princípio.

No entanto, de forma expressa, foi só com a promulgação da Constituição de 1988 
que a garantia do devido processo legal se tornou realmente reconhecida, o que se deu por 
meio da prescrição contida no seu artigo 5°, inciso LIV, com o seguinte teor: “Ninguém será 
privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal.”

Trata-se de uma previsão que estabelece a indispensabilidade da instauração de um 
processo antes da imposição de qualquer restrição a direito, e que o processo precisa ser 
adequado, justo, “devido”, ou seja, público, isonômico e que assegure que, diante de um 
juiz investido, competente e imparcial, num procedimento acessível que trâmite e termine 
em tempo razoável, as partes se beneficiem do contraditório e da ampla defesa, até que se 
profira uma sentença fundamentada que aplique o direito adequado à solução do conflito. 

14  RAMOS, 2006, p. 265.
15  RAMOS, 2006, p. 269
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Saliente-se que o devido processo legal assume importância, no primeiro âmbito 
penal, porque nele se colocam em jogo a liberdade que, depois da vida, é o bem mais 
precioso das pessoas. Depois, no âmbito civil, que no contexto do mundo pós-revoluções 
libertárias, vê crescer sua aplicação prática pelo surgimento de muitos e muitos direitos até 
então inimagináveis.  

O fato é que o Estado de Direito e a democracia não consentem com um processo 
levado a efeito sem respeito às garantias fundamentais que também decorrem diretamente 
da dignidade da pessoa humana, para cujo resguardo o devido processo legal foi instituído.

Destacamos, ainda, que o devido processo legal caracteriza-se, sobretudo, como 
garantia que objetiva a consecução dos direitos chamados fundamentais, por meio da 
efetivação do direito ao processo, materializado num procedimento regular desenvolvido 
mediante observância de todos os seus respectivos corolários principiológicos, incluindo 
a duração razoável do processo. Vale dizer, respeitar a garantia do devido processo legal 
é impor a observância, por meio de um procedimento previamente estabelecido em lei, 
do acesso à justiça (sob a perspectiva do demandante), da ampla defesa (sob a perspectiva 
do demandado), das garantias do juiz natural, da fundamentação e da coisa julgada (sob a 
perspectiva do julgador), do contraditório, da duração razoável (sob a perspectiva estrita do 
processo, isto é, da relação jurídica que envolve os três sujeitos que atuam em juízo), para 
citar apenas os mais conhecidos e lembrados princípios constitucionais. 

Mas, deixando de lado o due process of law em sua configuração histórica - focada 
apenas no direito estritamente processual, primeiro penal e depois civil, e desenvolvida 
linearmente desde 1215 até nossos dias -, o que desejamos ressaltar é que, com as revoluções 
liberais e o surgimento dos Estados de Direito após a Revolução francesa, a garantia se 
expande para se tornar ferramenta de contenção do poder e método de exercício não 
apenas nos refundados poderes judiciários (ou departamentos judiciais), mas também nos 
legislativos e executivos surgidos em toda a Europa.

Em outras palavras, a cláusula americana do devido processo passa a ser enxergada, 
com maior ou menor ênfase, como exigência formal de exercício do poder legiferante e 
do poder governamental-administrativo em todo o ocidente democrático. Afinal, se a 
democracia impõe a limitação do poder e seu controle, como realizá-las senão exigindo dos 
órgãos de poder a submissão a procedimentos legais - conjuntos organizados e articulados 
de atos, sob a ótica lógica e temporal, tendentes a objetivos político-jurídicos determinados -, 
 de sorte a preservar a democracia mediante a legitimação democrática do exercício do poder 
e da tomada das decisões (devido processo legal legislativo, administrativo e jurisdicional)

Observe-se, então, que sob tal perspectiva, todo o arcabouço principiológico 
do Estado de Direito passa a articular-se e a depender da ferramenta metodológica 
do devido processo legal, ferramenta cuja representação gráfica tem a forma de uma 
“chave inglesa”, vinculada a cada um dos princípios que integram o Estado de Direito. 
Visualizemos o quadro como um todo, em primeiro lugar, para, em seguida, podermos 
pensar em cada relação específica do devido processo legal com um princípio ou com 
um aspecto de um princípio.
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7.1. Separação de poderes e devido processo legal

A partir do exposto anteriormente, não é difícil compreender que o funcionamento 
da separação de poderes depende do devido processo legal. Antes de mais nada, porque 
os poderes se relacionam democraticamente e este simples relacionamento impõe 
procedimentos pré-estabelecidos. Em segundo lugar, porque na democracia ninguém 
manda sozinho e a própria plurisubjetividade dos órgãos de poder implica a exigência 
de procedimentos. E mais, porque no Estado de Direito, as decisões necessariamente se 
pautam na constitucionalidade e na legalidade, fato que impõe justificativas constitucionais 
e legais para a prática de quaisquer atos de poder, implicando a exigência de que se realizem 
poucos ou muitos � porém sempre mais de um - atos-meio para o alcance do ato-fim, como, 
por exemplo: a exigência de atos de iniciativa e de desenvolvimento do processo legislativo, 
do jurisdicional ou do administrativo; a exigência de tramitação para o debate e a discussão 
com vista à tomada de decisões pelos parlamentos, pelos juízes ou tribunais, e pelos órgãos 
administrativos; e, por fim, apenas para lembrar, as mais importantes, a exigência do que 
existam instâncias decisórias recursais, inerentes à rediscussão das decisões proferidas.

Cada poder exerce a sua função política-constitucional por meio de seus 
procedimentos próprios, todos eles formas jurídicas diferenciadas de devido processo legal.
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7.2. Constitucionalidade e devido processo legal

Se a separação de poderes depende para funcionar do devido processo legal, 
como visto, o mesmo acontece com o princípio da constitucionalidade. É que no Estado 
Constitucional, a atividade de controle de constitucionalidade depende diretamente da 
ferramenta jurídico-política  do due process o law, na medida em que não é possível cogitar 
nem do controle difuso, nem do concentrado, sem o recurso metodológico do processo.

Afinal de contas, como ocorre o controle difuso pela Suprema Corte americana ou 
pelo Supremo Tribunal Federal brasileiro, senão por meio de um processo de cujo ventre 
brota um recurso que leva a causa à uma decisão definitiva sobre a constitucionalidade de 
uma lei a ser proferida pelo órgão controlador? E, quanto ao controle concentrado? Como 
se pode buscar a declaração autônoma da inconstitucionalidade ou da constitucionalidade 
de uma lei ou, ainda, o reconhecimento do descumprimento de preceito constitucional 
fundamental ou a ordem para dar realização à norma constitucional desprovida de 
regulamentação, senão por meio de um processo? ADI, ADC, AIO, ADPF, MI não passam de 
processos, vale dizer, procedimentos jurisdicionais que dão vida e corpo ao devido processo 
legal do controle de constitucionalidade. Conclusão: não há controle de constitucionalidade 
perante a Suprema Corte brasileira sem devido processo legal. Mas não é só, não há controle 
preventivo perante a Câmara ou o Senado sem o devido processo (legislativo) que se realiza 
diante da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), e nem controle repressivo perante o 
Executivo sem devido processo (administrativo) que conduz à decisão do Presidente da 
República de vetar um projeto por inconstitucionalidade.

Eis a razão por que representamos graficamente o devido processo legal (por meio da 
ferramenta “chave inglesa”) não apenas dentro dos três poderes (os processos administrativo, 
legislativo e judicial), mas também acima deles, enquanto instrumentos processuais do 
controle difuso e concentrado utilizados pelo Poder Judiciário, principalmente, mas 
também pelos outros dois.

7.3. Legalidade e devido processo legal

Se a separação de poderes e a constitucionalidade dependem do devido processo 
legal, o mesmo ocorre em relação ao princípio da legalidade, que é o terceiro fundamento 
principiológico do Estado de Direito. Sob a perspectiva da legalidade é que a garantia do 
due process se mostra em sua mais ampla expressão.

Assim é porque, vedada, como regra de ouro, a autotutela pelo Estado de Direito, a 
aplicação das sanções previstas em normas jurídicas, vale dizer, a aplicação da lei, depende 
de Poder judiciário, de juiz e de processo, de sorte que a autoridade do Direito, sua eficácia e 
eficiência passam a depender cada vez mais do instrumento da jurisdição (o processo) que 
tem na cláusula do devido processo legal a sua grande garantia. Não desconsideramos, de 
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outra parte, que os povos mais civilizados resolvem seus conflitos, mais por autocomposição 
do que por processo - o Brasil é o contrário disso, o que, aliás, torna elogiável o Código de 
Processo Civil de 2015 que aposta muito na conciliação e mediação -, o que não tira do 
devido processo a força de garantia jurídico-política de última ratio da solução dos conflitos 
no mundo democrático.

A legalidade, traduzida no princípio de submissão de todos, e do Estado, aos ditames 
da lei para assegurar a convivência democrática - o rule of law dos norte-americanos - 
depende, destarte, do devido processo legal em termos amplos - processo civil cognitivo 
ou executivo, processo penal, processo do trabalho e processo administrativo - mas, sempre 
é claro, na medida do não cumprimento voluntário das obrigações impostas pela ordem 
jurídica do Estado de Direito.

7.4. Direitos fundamentais e devido processo legal

Lugar comum entre os estudiosos dos direitos humanos é a afirmação de que pouco 
resultado prático resultaria do simples reconhecimento formal dos direitos fundamentais 
pelo Direito se, paralelamente, não houvesse o reconhecimento de garantias destinadas 
à aplicação efetiva e concreta daqueles mesmos direitos. Em outras palavras, os direitos 
fundamentais materiais dependem dos direitos fundamentais processuais para a sua 
concretização, já que as garantias normalmente são exatamente isto, direitos fundamentais 
processuais.

Pois bem, o que podemos interpretar da representação gráfica já exposta é que se 
o círculo que envolve o ser humano significa a redoma jurídica dentro da qual ele (agora, 
cidadão) se sente seguro em relação aos seus direitos mais importantes - a redoma dos 
direitos humanos fundamentais -, e os “pontinhos” significam os direitos fundamentais 
materiais, as garantias fundamentais são representadas de forma ambivalente: na mão 
direita, o cidadão tem um escudo (uma arma de defesa); e, na mão esquerda, ele tem uma 
espada (uma arma de ataque).

E aqui se faz presente, mais uma vez, a garantia do devido processo legal. Em 
primeiro lugar, com garantia negativa, barreira de contenção contra agressões do Estado ou 
de particulares, arma de defesa do cidadão contra subtrações de direito (CF, art. “5°, LIV - 
“Ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”). No 
Estado de Direito, a liberdade e o patrimônio só se tornam subtraíveis, em regra, mediante 
processo penal, processo civil ou administrativo previamente instaurado contra o cidadão. 
Mas, em segundo lugar, o due process of law aparece no cenário da ordem jurídica como 
garantia positiva, arma de ataque - ou de contra-ataque a agressões no mundo material - 
representado pelo direito de acesso à Justiça, por meio do processo.

O que se passa aqui segue a lógica de que se a garantia em sua dimensão negativa 
não funcionou (porque não se deu processo prévio com a citação daquele a quem se 
quer privar da liberdade ou de qualquer direito de seu patrimônio jurídico), há de 
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funcionar a garantia de dimensão positiva, recorrendo o lesionado ou ameaçado ao 
Poder Judiciário, por meio do exercício do direito de ação e consequente instauração 
do processo de habeas corpus, habeas data, mandado de segurança para o restauro dos 
direitos fundamentais (liberdade de ir e vir, informação, direito líquido e certo) ou de 
qualquer um dos procedimentos, comuns ou especiais, para tutela de quaisquer direitos 
subjetivos, fundamentais ou não, - CF, art. 5°, “XXXV - A lei não excluirá da apreciação 
do Poder Judiciário lesão ou ameaça do direito”. 

Eis a razão pela qual o devido processo legal tem duas faces: a negativa para a garantir 
processo prévio ao cidadão (demandado); a positiva para garantir processo, subseqüente à 
lesão sofrida, ao cidadão (demandante), aquele que aciona o Judiciário, pela via do processo, 
para a restauração de seus direitos. Logo, também os direitos fundamentais - bem como, é 
claro, todos os direitos subjetivos - dependem necessariamente, no âmbito do Estado de 
Direito, do devido processo legal para o seu respeito, defesa e tutela eficaz. 

7.5. Democracia e devido processo legal

Se, no Estado de Direito, a separação de poderes e os próprios poderes dependem de 
processo, assim como a Constituição, a lei e os direitos fundamentais, o que não dizer do 
princípio democrático ou, simplesmente, da democracia? 

Veja-se que na representação gráfica proposta, o devido processo legal aparece 
aqui como uma “chave inglesa” de grandes proporções, diferentemente de todas as outras 
representações, em que a “chave inglesa” aparece em tamanho menor. A explicação fica por 
conta da enorme gama dos procedimentos que integram o vasto processo eleitoral. 

Sob a estrita ótica eleitoral e da Justiça Eleitoral - poucos são os países no mundo que 
dispõem de uma Justiça especializada voltada exclusivamente às eleições -, o  due process of 
law se apresenta como um complexo de procedimentos de variadas naturezas jurídicas, a 
começar, pelos inúmeros procedimentos de etiologia administrativa com vista à preparação 
das eleições (constituição de partidos, de diretórios, de coligações, de chapas, convenções 
partidárias, registro de candidaturas, impugnações administrativas, procedimentos 
de apuração de votos, etc), além de outros tantos de natureza estritamente jurisdicional 
(ações de impugnação de legenda, de chapa, de candidatura por inelegibilidade, de 
propaganda irregular, de prestações de contas, anulação de diplomação, etc) e, chegando, 
até aos procedimentos administrativos de normatização eleitoral que, por seus escopos, se 
aproximam dos procedimentos legislativos (as resoluções e portarias, do TSE e dos TREs a 
cada  eleição).

Eis, em suma apertada, as razões por que também a democracia depende intensamente 
de processo, no Estado de Direito, e de um processo eleitoral gigante, de múltiplas facetas 
procedimentais e variada natureza entre nós, tudo a demonstrar a relação íntima que existe 
entre a garantia do due process law e o princípio democrático no interior mais profundo do 
funcionamento dos Estados constitucionais. 
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À GUISA DE ENCERRAMENTO E CONCLUSÃO 

Com o propósito de dar encerramento e conclusão ao presente trabalho e 
procurando unir todas as peças principiológicas do Estado de Direito que tentamos 
representar graficamente, resta-nos elencar, numa sequência não necessariamente lógica, 
algumas afirmações que expressam pontos de vista jurídicos e políticos relevantes acerca 
dos fenômenos: Estado de Direito e devido processo legal.

1. Quando se focaliza o Estado de Direito pelo ângulo do Direito, o que se enxerga é o 
Estado de constitucionalidade.

2. Quando se focaliza o Estado de Direito pelo ângulo da separação de poderes, o que 
se enxerga é o próprio Estado. Em outras palavras, quando se focaliza o Estado de 
Direito apenas enquanto Estado, sem outras considerações, o que se enxerga é a 
separação de poderes, vale dizer, o Estado de Direito como Estado de separação de 
poderes.

3. Quando se focaliza o Estado de Direito pelo ângulo dos direitos fundamentais, o que 
se enxerga é o cidadão. Em outras palavras, quando se focaliza o Estado de Direito, 
considerando o cidadão que é a razão central de sua existência (o Estado é meio, 
e não fim), o que se enxerga são os direitos humanos fundamentais. O Estado de 
Direito é o Estado de direitos fundamentais.

4. Quando se focaliza o Estado de Direito pelo ângulo da política, o que se enxerga, 
além do Estado de separação de poderes (afirmação 2), é o Estado democrático. 
Num certo sentido, visualizar o Estado de separação de poderes é enfatizar mais 
o próprio Estado do que povo (a origem do poder), enquanto visualizar o Estado 
democrático é enfatizar mais o povo do que o próprio Estado.

5. Separação de poderes, constitucionalidade, legalidade e direitos fundamentais 
constituem a ossatura do Estado de Direito. A democracia constitui a musculatura 
do Estado de Direito.

6. A garantia do devido processo legal abarca, reveste e instrumentaliza todos os 
fundamentos principiológicos do Estado de Direito: a separação de poderes, a 
constitucionalidade, a legalidade, os direitos fundamentais e a democracia. 

7. Não há exercício democrático do poder, no Estado de direito, sem a submissão de 
todos os órgãos de poder à garantia do devido processo legal e que se dá mediante a 
observância do devido processo legal legislativo, administrativo e jurisdicional.

8. Não há possibilidade de realização da atividade de controle de constitucionalidade 
- atividade própria do Estado de Direito -, nem sob a forma difusa, nem sob a 
forma concentrada, sem o recurso ao devido processo legal e que se expressa pelos 
procedimentos ADI, ADC, AIO, ADPF, MI, bem como por qualquer procedimento 
jurisdicional que admita o recurso extraordinário.
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9. O devido processo legal constitui a última ratio, sob a perspectiva do controle de 
legalidade da prática dos atos jurídicos, no âmbito do Estado de Direito. Proibida, 
como regra geral, a autotutela (ou autodefesa) dos direitos, a via do acesso à Justiça 
e o direito ao processo por meio de ação - meras explicitações do due process of law 
- representam a garantia de ponta do cumprimento e respeito da ordem jurídica e da 
observância do princípio da legalidade.

10. A proteção, defesa , respeito e concretização dos direitos fundamentais, reconhecidos 
pela ordem jurídica, dependem muito dos remédios processuais constitucionais 
específicos (HC, HD, MS, MI, AP, ACP) e dos gerais (ações e recursos) todos a 
explicitar em suas searas de aplicação a garantia do devido processo legal.

11. O funcionamento da democracia no Brasil passa pelo amplo e complexo processo 
eleitoral que se expressa por uma infinidade de procedimentos legais administrativos, 
jurisdicionais e até legislativos, tudo revelando a aplicação concreta da garantia do 
devido processo legal perante a Justiça Eleitoral.

12. O devido processo legal é a encarnação do processo democrático e a ferramenta 
processual característica, inerente e inafastável do Estado de Direito. 
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GARANTIAS DO CIDADÃO EM JUÍZO:
abordagem do Princípio do Devido Processo Legal

GUARANTEES OF THE CITIZEN IN JUDGMENT: 
approach to the Principle of Due Process of Law.

Waleska Cariola Viana16

Sumário: INTRODUÇÃO. 1 Garantias do cidadão em juízo. 2 Do 
Princípio do Devido Processo Legal. 3 Caracterização bipartida 
da cláusula due process law.4 “Fair Trail”: a garantia ao processo 
justo. CONSIDERAÇÕES FINAIS. REFERÊNCIAS.

Resumo: Este trabalho pretende demonstrar a importância do 
princípio do devido processo legal como garantia constitucional 
do cidadão ao processo justo, tanto como acesso ao poder 
judiciário como também no sentido filosófico da justiça. A 
abordagem da expressão cidadão também se dará no sentido 
filosófico arendtiano do termo, qual seja, o direito a ter direitos e 
não apenas no sentido restrito do direito ao sufrágio. Tratamos o 
princípio do devido processo legal como um princípio processual 
continente que abarca todos os demais princípios, mas que não 
são menos importantes, posto que a ausência de um deles fere 
o devido processo legal e atinge, assim, a dignidade da pessoa 
humana.

Palavras-Chaves: Garantias. Cidadão. Devido Processo Legal.

Abstract: This work intends to demonstrate the importance of 
the principle of due process as a constitutional guarantee of the 
citizen to the fair process, as well as access to the judiciary as well 
as in the philosophical sense of justice. The approach to citizen 
expression will also be in the Arendian philosophical sense of the 
term, namely, the right to have rights and not only in the narrow 

16  Mestre em Direitos Humanos Fundamentais pelo Centro Universitário da Fundação Insti-
tuto de Ensino para Osasco (UNIFIEO). Especialista em Direito Civil-Empresarial e Processo Civil 
pela Faculdade de Direito Damásio de Jesus . Graduada em Direito pelas Faculdades Metropolitanas 
Unidas (FMU). Advogada. 
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sense of the right to vote. We treat the principle of due process 
as a continental procedural principle that embraces all other 
principles, but which are no less important, since the absence of 
one of them undermines due process of law and thus achieves the 
dignity of the human person.

Keywords: Guarantees. Citizen. Due Process Legal.

INTRODUÇÃO

A intenção deste artigo é esclarecer sobre o que são as garantias do cidadão em juízo, 
especialmente quanto ao princípio do devido processo legal.

No primeiro capítulo é explicada a diferenciação entre normas-princípios e normas-
regras com a adoção dos ensinamentos de José Joaquim Gomes Canotilho e que, no caso, o 
princípio do devido processo legal trata-se de princípio garantia.

No segundo capítulo descreveremos a origem história do devido processo legal 
e a ampliação da sua aplicação nos Estados Unidos da América que adotaram o sistema 
Common Law, diferenciando-se da interpretação que deve ser dada ao princípio no Brasil, 
visto a adoção do sistema Civil Law e a descrição pormenorizada das garantias materiais e 
processuais constantes no art. 5o., da atual Constituição brasileira.

A questão da caracterização bipartida da cláusula due process law e a teoria do Fair 
Trail são tratadas no terceiro capítulo, seguida das considerações finais.

Para a elaboração deste trabalho foi realizada pesquisa bibliográfica em livros e 
artigos científicos, tendo como marco as concepções filosóficas de Hanna Arendt para o 
conceito de cidadão e Canotilho para os conceitos de nomas, princípios e regras.

1. Garantias do cidadão em juízo.

A expressão “garantias” do cidadão em juízo presente no título deste artigo tem um 
sentido amplo e abarca tanto os princípios como normas abstratas e amplas que norteiam 
a elaboração, interpretação e aplicação das normas específicas ao caso concreto e que são 
chamadas por regras ou normas-regras.

A adoção dessa diferenciação entre normas-princípios e normas-regras se 
fundamenta no entendimento de Canotilho que sugere em sua obra que “regras e princípios 
são duas espécies de normas e a distinção entre elas é uma distinção entre espécies 
(CANOTILHO, 2003, p. 1.160)”. Para a diferenciação entre essas espécies de normas, José 
Joaquim Gomes Canotilho (2003, pp. 1.160/1.161) sugere:



40

Saber distinguir, no âmbito do super conceito norma, entre regras 
e princípios, é uma tarefa particularmente complexa. Vários 
são os critérios sugeridos: a) Grau de abstracção: os princípios 
são normas com grau de abstracção relativamente elevado: de 
modo diverso, as regras possuem uma abstracção relativamente 
reduzida; b) Grau de determinabilidade na aplicação ao caso 
concreto: os princípios, por serem vagos e indeterminados, 
carecem de mediações concretizadoras (do legislador, do juiz), 
enquanto as regras são suscetíveis de aplicação directa; c) Carácter 
de fundamentalidade: no sistema das fontes: os princípios são 
normas de natureza estruturante ou com papel fundamental no 
ordenamento jurídico devido à sua posição hierárquica no sistema 
das fontes (ex. princípios constitucionais) ou à sua importância 
estruturante dentro do sistema jurídico (ex: princípio do Estado 
de Direito; d) Proximidade da ideia de direito: os princípios são 
“standards” juridicamente vinculantes radicados nas exigências 
de “justiça” (Dworkin) ou na ideia de direito (Larenz); as regras 
podem ser normas vinculativas com um conteúdo meramente 
formal e e) Natureza normogenética: os princípios são fundamento 
das regras, isto é, são normas que estão na base ou constituem 
a ratio das regras jurídicas, desempenhando, por isso a função 
normogenética fundamentante17.

Por sua vez, conforme citação de Josef Esser18, na obra de Nelson Nery Júnior sobre 
“Princípios do Processo na Constituição”, o mesmo defendia que: “o princípio não é em si 
mesmo um comando, uma instrução, mas sim fundamento, causa, critério e justificação da 
instrução, vale dizer, o princípio já se encontra incluído na instrução, determinando a posição 
desta dentro do conjunto do ordenamento (NERY, 2012, pp.36/37)”.

E, dentre a classificação dos princípios elaborada por Canotilho (CANOTILHO, 
2003, p. 1.164), o princípio do devido processo legal é um princípio garantia, vez que “visa 
instituir directa ou imediatamente uma garantia ao cidadão. É-lhes atribuída uma densidade 
de autêntica norma jurídica e uma força determinante, positiva ou negativa (CANOTILHO, 
2003, p. 1167)”.

Essas garantias estão previstas na Constituição da República de 1988 e, assim, 
positivadas no nosso ordenamento jurídico. Portanto, no direito interno, são direitos 
garantidos material e processualmente na Constituição, bem como densificados nas 

17  cf., por ex., ESSER, Josef. Grundsatz und Norm, p. 51, citado por CANOTILHO, José Joa-
quim Gomes in Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7.ed. 13. Reimpressão. Coimbra: 
Almedina, 2003, nota 8, p. 1.161.

18  cf. ESSER, Josef. Grundsatz und Norm, 1a. Parte, Capítulo IV, n.1, pp. 51/52, citado por 
Nelson Nery Junior in Princípios do Processo na Constituição Federal: processo civil, penal de ad-
ministrativo. 11 ed. São Paulo: RT, 2013, p. 37.
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leis infraconstitucionais, por exemplo, no atual Código de Processo Civil, no Código de 
Processo Penal, na Lei do Mandado de Segurança e na Lei do Mandado de Injunção

Por outro lado, na sequência da análise do título deste capítulo, temos a expressão 
“cidadão” utilizada no sentido filosófico “do direito do indivíduo a ter direitos” (ARENDT, 
2007) e não no seu sentido restrito, como positivado na Constituição, apenas ao direito de 
sufrágio. 

2. Do Princípio do Devido Processo Legal

No nosso entender trata-se do grande princípio do processo na Constituição. 
É o “princípio continente” que abarca todos os demais princípios, que não são menos 
importantes, pois na ausência de qualquer um deles ocorrerá a violação do Princípio do 
Devido Processo Legal.

Nesse sentido, como exemplo, a ausência da informação no processo reflete em 
violação ao princípio do contraditório, que protege o direito de ação, reação e consideração 
no processo e a impossibilidade do diálogo entre as partes, bem como de consideração das 
alegações de ambas pelo Juízo fere o devido processo legal.

O princípio do devido processo legal tem origem na Magna Carta Inglesa de 1215 
que em seu art. 39 estabeleceu a garantia da existência de um processo durante uma 
Monarquia absoluta.

Nelson Nery Junior (NERY JUNIOR, 2013, p. 93) destaca que:

O primeiro ordenamento que teria feito menção a esse princípio 
foi a Magna Charta de João Sem-Terra, do ano de 1215, quando 
se referiu à law of the land (art. 39)19, sem ainda, ter mencionado 
expressamente a locução devido processo legal.
O termo hoje consagrado, due process law, foi utilizado somente 
em lei inglesa de 1354, baixada no reinado de Eduardo III, 
denominada Statute of Westminter of the Liberties of London, por 
meio de um legislador desconhecido.

O princípio do devido processo legal previsto no direito brasileiro tem como nítida 
a sua inspiração na V e XIV Emendas à Constituição dos Estados Unidos da América5, 
certo é que trata-se atualmente de norma presente na maioria das constituições ocidentais, 
tais como no arts. 24 e 111 da Constituição Italiana; art. 24, da Constituição Espanhola; art. 

19  “Nullus liber homo capiatur vel imprisionetur aut disseissietur de libero tenemento suo velliber-
tatibus, vel liberis consuetudinibus suis, aut utlagetur, aut exuletur, aut aliquo modo destruatur, nec super 
e o ibimus, nec super eum mittemus, nisi per legale judicium parium suorum, vel perlegem terrae” (cf. Ivor 
Jennings. Magna Carta and its influence in the world today, London: Britishi Information Services (New 
York), 1965, p. 44).Para texto completo ver: A. E. Dick Howard, Magna Carta, text and commentary, 
Charlottesville: Univrsity Press of Virginia, 1964, p. 3 et seq.
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103 da Constituição Alemã e art. 20, da Constituição Portuguesa (SALET, MARINONI e 
MITIDIERO, 2013, p. 699).

Dessa forma, nossa Constituição, em seu artigo 5o., inciso LIV, prevê que “ninguém 
será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”20. 

3. Caracterização bipartida da cláusula due process law.

O fato é que o princípio do devido processo atravessa o oceano e chega aos Estados 
Unidos da América e tomam uma dimensão enorme. Foi na Constituição de Maryland 
(1776) que pela primeira vez há a menção ao trinômio vida-liberdade- propriedade e se 
enxerga uma dimensão material além da dimensão processual. Surge o denominado 
“substantive due process”, com o entendimento que a cláusula due process não indica apenas 
a tutela processual (“procedural due process”), mas teria um sentido genérico, ou seja, 
aplicada ao aspecto substancial (direito material).

Reitera-se que, o devido processo legal surge durante o Estado absoluto para que 
fosse garantido ao súdito o direito a um processo.

No nosso entender, trata-se de um princípio de natureza processual e que impõe 
ao Estado deveres de organizacionais na sua função legislativa, judiciária e executiva. Esse 
configura-se também o pensamento de Ingo Wolfgang Sarlet (SARLET, 2009, pp. 194-
198): “É por essa razão que se enquadra dentro da categoria dos direitos à organização e ao 
procedimento”.

Na mesma esteira, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

O direito ao processo justo constitui princípio fundamental 
de organização do processo no Estado Constitucional. É o 
modelo mínimo de atuação processual do Estado e mesmo dos 
particulares em determinadas situações substanciais. A sua 
observação é condição necessária e indispensável para obtenção 
de decisões justas.
(…)

A legislação infraconstitucional constitui um meio de densificação 
do direito ao processo justo pelo legislador. É a forma pelo qual se 
cumpre com o seu dever de organizar um processo idôneo à tutela 
de direitos. As leis processuais não são, nada mais e nada menos, 
do que a concretização do direito ao processo justo.

20  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: www.planalto.
gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 29 de nov.2018.
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Como visto, para Marinoni e Mitidiero inexiste a necessidade de pensar para 
além da dimensão processual do devido processo legal no direito brasileiro, pois além do 
acima descrito,“nossa Constituição conta expressamente com um catálogo aberto de direitos 
fundamentais (art. 5o., § 2o.)”.

Esse é também o entendimento de Antônio Cláudio da Costa Machado, pois toda 
vez que se garante um processo para alguém se valoriza a vida, a liberdade e a propriedade 
dessa pessoa. Com a concessão de um processo, há a garantia dos direitos materiais e isso 
significa que a cláusula due process law já tem uma dimensão de proteção ao direito material 
(MACHADO, 2013, p. 9) e é certo que a violação do aspecto formal do processo reflete 
necessariamente em seu aspecto substancial. 

4. “Fair Trail”: garantia ao processo justo.

E, atualmente, o que está em relevo é a “Teoria do Fair Trail”,que conforme o “Guia 
Básico de padrões legais e prática” desenvolvido pelo Comitê de Advogados pelos Direitos 
Humanos21, em março de 2010, refere-se ao princípio do devido processo legal no seu 
aspecto processual, senão vejamos:

O direito a um julgamento justo é uma norma da lei internacional 
de direitos humanos destinada a proteger indivíduos do 
cerceamento ilegal ou arbitrário ou privação de outros direitos 
básicos e liberdades, o mais importante dos quais são o direito 
à vida e liberdade da pessoa. Isto é garantido nos termos do 
Artigo 14 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos 
(ICCPR), que prevê que “todos terão direito a uma audiência justa 
e pública por um tribunal competente, independente e imparcial 
estabelecido por lei”.

A teoria do “Fair Trail” abrange a lealdade processual; do agir conforme as normas 
constitucionais.

Outra questão que se põe, agora na esfera penal, é a atual discussão quanto ao sigilo 
do inquérito policial ferir o direito ao devido processo legal.

O sigilo atribuído aos inquéritos policiais veda o acesso do indiciado e/ou de seu 
advogado aos autos. O artigo 4o., do Código de Processo Penal, dispõe que:

Art. 4º. A polícia judiciária será exercida pelas autoridades 
policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por 
fim a apuração das infrações penais e da sua autoria.

21  Basic Guide to Legal Standards and Practice. Disponível em: https://www.humanrightsfirst.
org/wp-content/uploads/pdf/fair_trial.pdf. Acesso em: 30 de nov. 2018.
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Já nos arts. 6º e 14 resta disposto que:

Art. 6º. Logo que tiver conhecimento da prática da infração 
penal, a autoridade policial deverá: V. ouvir o indiciado, com 
observância, no que for aplicável, do disposto no Capítulo III do 
Título VII, deste Livro, devendo o respectivo termo ser assinado 
por 2 (duas) testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura;

Art. 14. O ofendido, ou seu representante legal, e o indiciado 
poderão requerer qualquer diligência, que será realizada, ou não, 
a juízo da autoridade.”

Nota-se, então, que o Código Processual Penal, que data de 1941, é que regula o 
inquérito policial e em seu artigo 20 autoriza o chamado sigilo, como a seguir exposto:

Art. 20 - A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário 
à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade.

Por outro lado, temos também a possibilidade de instauração de procedimentos 
investigativos por parte do Ministério Público sem a interferência da polícia civil. É certo 
que o Ministério Público do Estado de São Paulo tem o seu regulamento próprio, mas tais 
procedimentos investigativos por parte do Ministério Público (Estadual e Federal) deveriam 
ser matéria de lei para evitar a violação das garantias fundamentais do cidadão.

Nelson Nery Júnior (NERY JUNIOR, 2013, p. 234) entende que:

O princípio do contraditório não admite a existência, para os 
litigantes e seus advogados, de procedimentos ou processos 
secretos, seja no âmbito administrativo, seja no judicial. É 
inadmissível no estado democrático de direito a investigação e o 
processo secreto. O conhecimento da existência do procedimento 
ou processo em que se é acusado é direito fundamental garantido 
pelo artigo 5o., da Constituição Federal.

Violado o princípio do contraditório que é uma “fatia” ou parcela do “super” princípio 
continente chamado “devido processo legal”, o mesmo restará violado.

Nas considerações de Norberto Bobbio, o problema não está na positivação e 
efetivação de direitos, mas na sua concretização (BOBBIO, 2004, p. 23):

O problema fundamental em relação aos direitos do homem, 
hoje, não é tanto o de justificá-los, mas o de protegê-los. Trata-se 
de um problema não filosófico, mas político.
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O que muitas vezes é observado no cotidiano é a necessidade de mudança do 
paradigma cultural dos indivíduos que, por vezes, carregam em si as proibições e imposições 
de uma ditadura, no caso do Brasil, da Ditadura Militar.

A Constituição de 1988, chamada de “Constituição Cidadã” explicita no seu artigo 5o., 
inciso LIV, o princípio do devido processo legal e repete, pois prolixa8, os demais princípios 
que o compõe, como do contraditório e da ampla defesa (inciso LV); da inadmissibilidade 
da prova ilícita (inciso LVI), dentre outros.

Porém, não adianta, como acima, nos dizeres de Norberto Bobbio, mudar a lei, se 
não há mudança do paradigma cultural do povo.

Tem-se observado no Brasil, em tempos recentes, já depois da 
redemocratização do país com a Constituição de 1988, a existência 
espúria de investigações secretas, por meio de inquéritos policiais 
“sigilosos”, aos quais se nega acesso aos indiciados – mas nem 
sempre à imprensa -, a pretexto de que seria de interesse público a 
manutenção do sigilo das investigações.
Isto é caraterística típica de estado policial, de estado de exceção, 
só existente em ditaduras, em regimes políticos autoritários, o 
que não é o caso do Brasil, de acordo com o que determina o art. 
1o. O sigilo das investigações pode ser oposto a todos, menos 
ao  indiciado ou acusado e seu advogado. Investigação sigilosa é 
devassa. (NERY JUNIOR, 2013, p.234).

A onda de violência que assola nosso país é tomada para justificar a restrição de 
direitos dos suspeitos, indiciados e acusados por todos os setores da sociedade, inclusive 
pelos legisladores e em decisões proferidas pelo Judiciário. Ao suspeito ou acusado vigora 
o princípio do in dubio pro societatis e não pro reo. Dessa forma, o suspeito ou acusado é 
enfocado como inimigo e não como cidadão dotado de direitos e garantias fundamentais 
(nesse sentido, assumindo claramente a postura do inimigo cf. JAKOBS, em Criminalización 
en el E. tadio Previo a la lesión de un bien jurídico in JAKOBS, G. Estudios de Derecho 
Penal. UAM ediciones. Edit. Civitas. Madrid, 1997, pp. 293-324).

Além das garantias processuais previstas na Constituição Cidadã, face as decisões 
conflitantes e que não raras vezes violavam tais princípios, o Supremo Tribunal Federal 
(STF) editou a Súmula Vinculante n. 14, de 09.02.2009:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos 
de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com 
competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

E, para reforçar esse entendimento, a Lei Federal n. 13.245/2016, conhecida como 
Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, em seu art. 7o. prevê que 
na assistência prestada a seus clientes investigados, o defensor pode apresentar razões e 
quesitos no curso da apuração criminal extrajudicial, in verbis:
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Art. 7º. São direitos do advogado:
XXI – assistir a seus clientes investigados durante a apuração 
de infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo 
interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, de todos 
os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou 
derivados, direta ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso 
da respectiva apuração:
a) Apresentar razões e quesitos.

Nesse sentido, oportuno o escólio de Marta Saad (2004, pp. 270/271):

Conforme o direito de defesa se exerça internamente, nos 
próprios autos de inquérito policial, por meio do interrogatório 
ou de solicitações de diligências ao Delegado de Polícia, ou 
externamente, fora dos autos, pode o exercício do direito de 
defesa ser classificado como endógeno e exógeno ao inquérito 
policial. Não há dificuldade, na doutrina, em aceitar e reconhecer 
o exercício exógeno do direito de defesa, que pode ser 
concretizado por meio do habeas corpus, mandado de segurança, 
por requerimento endereçado ao Promotor Público ou por 
petição dirigida ao Juiz de Direito, solicitando o relaxamento 
da prisão em flagrante, liberdade provisória, restituição de bens 
apreendidos ou até a busca de seu juiz natural. (...) Contudo, para 
que haja efetivo exercício da defesa, tal qual assegurado no art. 
5, LV, da Constituição da República, não basta o reconhecimento 
do exercício exógeno do direito de defesa, mas há de se praticar 
de forma endógena o exercício do direito de defesa, no curso do 
inquérito policial, na própria delegacia de polícia, para além do 
preceito já existente (art. 14 do CPP), por meio de mecanismos 
apropriados.

Como visto, os direitos e garantias fundamentais do cidadão, dentre eles o mega 
princípio do devido processo legal que engloba e é resultante do atendimento de todos os 
princípios processuais, dentre eles o da ampla defesa, é tema atual e sempre de extrema 
importância a sua abordagem e debate. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Como visto, sempre há o retorno à questão primordial do Direito, essa ciência social 

que existe em razão da vida em sociedade e da necessidade de impor limites à conduta dos 
indivíduos sociais para protegê-los dos atos desses próprios indivíduos.

As normas de convivência social devem ser respeitadas para evitar os conflitos sociais, 
que são como uma doença que deve ser sanada. Algumas normas jurídicas decorrem das 
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normas morais, posto que essas não tiveram força suficiente para impedir condutas lesivas 
à tranquilidade social.

Para tais situações, surgem as normas jurídicas de direito material com sanções mais 
concretas. A princípio, servem para evitar os conflitos, mas se violadas podem ser utilizadas 
para sanar o conflito por meio de um processo.

O Estado detém o monopólio da violência, só em raras exceções a lei autoriza a 
“justiça pelas próprias mãos” ou autotutela, caso contrário há meios processuais adequados 
para reprimir a ameaça ou reparar lesão ao direito.

Cada operador do Direito tem ou terá a sua estratégia para atuar no processo na 
defesa do direito próprio ou de outrem, mas a questão, o limite, é o excesso verificado pela 
falta de ética no que tange à lealdade processual.

E, o processo só será justo se respeitadas as questões éticas originárias da essência das 
normas e do Direito. O tratamento que se espera é que todos os sujeitos da relação jurídica 
de direito processual estejam preocupados com o respeito aos princípios constitucionais 
e de cunho internacional (jus cogens) para a proteção e defesa do ser humano; que o 
promotor de justiça seja realmente de justiça (e não de acusação), que o defensor aja com 
lealdade processual e que realmente o juiz seja o sujeito imparcial da relação jurídica de 
direito processual e atue com a melhor técnica, ou seja, que todos estejam comprometidos 
com a finalidade precípua do Direito que é restabelecer e manter paz social.
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decisões judiciais pelos Juízes na Constituição Federal brasileira; 
2 Do dever de motivação das decisões judiciais; 3 O Artigo 489 do 
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RESUMO: O presente artigo tangencia a fundamentação e 
a motivação das decisões judiciais no ordenamento jurídico 
brasileiro. Pela análise da Constituição Federal e o parágrafo 
primeiro do artigo 489 do Novo Código de Processo Civil, 
sustentar-se-á como ambos os diplomas legais podem impactar 
o Código de Processo Penal quando considerados os deveres 
de fundamentação e motivação das decisões judiciais. Ainda, 
o estudo da etimologia de ambos os verbetes é essencial para 
considerar a importância destes para a atuação judiciária dos 
magistrados, bem como demonstrar como as duas atividades 
impactam consideravelmente o sistema procedimental.  
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Novo Código de Processo Civil; Código de Processo Penal.

ABSTRACT: The present article issues the statement of reasons 
and the motivation of judicial decisions in the brazilian legal 
system. Through the analyzis of the Brazilian Federal Constitution 
and the first paragraph of article 489 of New Civil Process Code, 
it will be stated how these two legal diplomas may impact the 
Criminal Process Code when it is considered the duties of stating 
and motivating the judicial decisions. Also, studying the origins 
of both words is essential to state the importance of that in the 
judicial functioning, as well as demonstrating how these two 
activities impact considerably the procedural system.

Key Words: Statement of Reasons; Motivation; Judicial Decisions; 
New Civil Process Code; Criminal Process Code.

INTRODUÇÃO

Os deveres de fundamentação e motivação das decisões judiciais são precípuos e 
imprescindíveis no ordenamento jurídico brasileiro. Sem os respectivos deveres adimplidos 
pelos magistrados, as partes ficam carentes de elementos para fundarem suas arguições em 
âmbito processual. 

É pelo motivo em deslinde que tanto o dever de fundamentação quanto o de 
motivação das decisões judiciais vêm escorreitos no ordenamento jurídico pátrio. O 
primeiro, especificamente, vem positivado na Constituição Federal brasileira, sendo assim 
de fundamental importância para o trabalho dos magistrados, e acabou por ser reforçado o 
referido dever no Novo Código de Processo Civil. Em sua etimologia, o verbete fundamento 
consiste em embasar um argumento ou se construir uma linha de raciocínio acerca de um 
assunto.

No entanto, o dever de motivação não pode ser olvidado em detrimento do dever 
de fundamentação. Conforme se pode perceber quanto à etimologia daquela palavra, a 
motivação encontra-se associada à vontade e a um interesse em específico. 

É por meio da análise da fundamentação e da motivação das decisões judiciais que 
objetiva-se analisar ambas as ações sob a ótica do ordenamento jurídico brasileiro. Com 
o propósito de analisar os deveres mencionados no tocante à processualística penal, há 
de se perpassar pelos dispositivos legais da Constituição Federal e do Novo Código de 
Processo Civil. Este, por sua vez, tem no parágrafo primeiro do artigo 489 implicações 
quando da não fundamentação de uma decisão judicial. Diante desta nova redação, o dever 
de fundamentação das decisões judiciais acaba tendo maior preponderância da atividade 
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dos magistrados brasileiros, tendo o condão de influenciar o trabalho da magistratura em 
âmbito penal.

A metodologia do trabalho tem como base os dispositivos legais da Constituição 
Federal brasileira, o Novo Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal. Além 
do mais, analisar-se-á a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pátrio, bem como o 
que foi discorrido pela doutrina nacional acerca dos respectivos deveres. Entende-se que 
o estudo em conjunto das referidas fontes bibliográficas tem o desiderato de elucidar com 
maior presteza os deveres de fundamentação e motivação das decisões judiciais, e por 
conseguinte, conferir o devido embasamento ao processo penal brasileiro quanto ao dever 
de fundamentação das decisões judiciais.

1. Do dever de fundamentação das decisões judiciais pelos juízes na Constitui-
ção Federal brasileira.

Buscando-se a etimologia da palavra fundamento, esta é definida da seguinte 
maneira:

Fundamento, do latim fundamentum, é o princípio sobre o qual 
se apoia e se desenvolve uma coisa. Pode tratar-se da base literal e 
material de uma construção (enquanto sinônimo de “fundação”) 
ou do sustento simbólico de algo.
( . . . ) 
O conceito é usado para referir o motivo ou a razão com que 
se pretende assegurar ou afiançar algo. Um fundamento, neste 
sentido, atua como um argumento: “O empresário usou os 
altos custos de produção na cidade como fundamento para 
transferir a fábrica para outra localidade”, “Não encontro nenhum 
fundamento que justifique uma decisão deste tipo”.
(...)
Quando se utilizam fundamentos para defender uma ideia 
ou posição, fala-se de fundamentação. A fundamentação, por 
conseguinte, é o asseguramento de um raciocínio. Aquilo que é 
sustentado com fundamentos é algo fundamentado ou fundado: 
“Não vou responder a acusações desprovidas de fundamento”, “É 
uma denúncia fundada em diversas provas”, “Há que basear-se em 
opiniões fundamentadas para decidir quem é o melhor actor da 
actualidade”24.

24  Informação retirada do sítio eletrônico: <http://conceito.de/fundamento>. Acesso em: 19 de 
nov. 2016.
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No tocante à definição tratada acima, a palavra fundamentação merece maior 
atenção à ideia de se defender uma posição ou argumento, tarefa esta precípua no exercício 
da magistratura quando da prolação de uma decisão sobre o caso ao qual esteja julgando.

É nesse sentido que o inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal25, ao postular 
sobre o dever de fundamentação das decisões judiciais por parte dos órgãos do Poder 
Judiciário, sob pena de nulidade, deve o magistrado explicitar as razões pelas quais prolatou 
uma determinada decisão. Do dever de fundamentação constata-se a necessidade da 
construção de um a decisão particular, uma vez que a lei não acaba por encerrar todas as 
possibilidades de aplicação aos mais variados casos concretos, bem como de mencionar que 
a fundamentação das decisões judiciais tem o condão de manter a coerência e a integridade 
do direito, justificando-se o motivo pelo qual toma-se uma decisão em concreto (MENDES, 
2013, p. 1324 e 1325).

Importante ainda ressaltar que a fundamentação de uma decisão judicial tem como 
Corolário o Estado Democrático de Direito, como forma de se responder ao arbítrio do 
julgador. Logo, a decisão judicial pauta-se num Texto Constitucional, de modo que o 
magistrado encontra-se adstrito às regras existentes na Carta em comento, como o devido 
processo legal, onde a obediência a um rito processual é primordial para se considerar as 
provas a serem analisadas (CORDEIRO; GOMES, 2014, pp. 89 a 92). É o que vem expresso 
no julgado em comento26:

Recurso extraordinário. Garantia constitucional de fundamentação 
das decisões judiciais. Artigo 118, § 3º, do Regimento Interno do 
Superior Tribunal Militar. 1. A garantia constitucional estatuída 
no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, segundo a qual 
todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, é exigência 
inerente ao Estado Democrático de Direito (grifo nosso) e, por 
outro, é instrumento para viabilizar o controle das decisões 
judiciais e assegurar o exercício do direito de defesa. 2. A decisão 
judicial não é um ato autoritário, um ato que nasce do arbítrio do 
julgador, daí a necessidade da sua apropriada fundamentação. 3. 
A lavratura do acórdão dá conseqüência à garantia constitucional 
da motivação dos julgados 4. Recurso extraordinário conhecido 
e provido.

25  (...) 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; Disponível em: 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 
31 de out. 2016.

26  Julgado disponível em: <http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14723693/recurso-extra-
ordinario-re-540995-rj>. Acesso em: 19 de Nov. 2016.
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Por conseguinte, motivar uma decisão também encontra embasamento constitucional 
em respeito às disposições tangente aos direitos e garantias fundamentais expressos na 
Carta Magna brasileira, tarefa esta essencial para argumentar a justificativa de uma decisão.

2. Do dever de motivação das decisões judiciais

À guisa do que foi tratado acerca do verbete fundamento, imperioso se torna analisar 
a palavra motivação. Apesar de aparentarem ter significância sinônima, a última tem 
significado diferente, conforme definição dada:

A palavra motivação provém dos termos latins motus (“movido”) 
e motio (“movimento”). Para a psicologia e a filosofia, a motivação 
são aquelas coisas que incentivam uma pessoa a realizar 
determinadas acções e a persistir nelas até alcançar os seus 
objectivos. O conceito também se encontra associado à vontade 
e ao interesse. Por outras palavras, a motivação é a vontade para 
fazer um esforço e alcançar determinadas metas.
A motivação implica a existência de alguma necessidade, seja 
ela absoluta, relativa, de prazer ou de luxo. Quando uma pessoa 
está motivada a “algo”, considera que esse “algo” é necessário ou 
conveniente. Visto isto, a motivação é o vínculo que leva essa 
acção a satisfazer a necessidade27.

No que concerne ao verbete sob a abordagem jurídica, fala-se em princípio da 
motivação das decisões judiciais (MORAES, 2015, p. 115), onde existe a necessidade para 
a exposição de motivos nas decisões judiciais, especialmente naquelas ligadas a direitos 
e garantias fundamentais. O princípio em tela é dirigido especificamente às partes do 
processo e ao órgão judiciário competente para o julgamento da causa.

Diante do exposto, o magistrado, ao prolatar uma decisão judicial, sempre tem uma 
motivação ao julgar um caso concreto. Presume-se que a motivação é inerente a qualquer 
ser humano, pois é a partir desta ação que qualquer pessoa manifesta a sua vontade. 
O legislador, por sua vez, reconhece tal vicissitude humana, elencando-a junto com a 
fundamentação como requisito para a validade dos atos processuais no ordenamento 
jurídico brasileiro.

27  Informação retirada do sítio eletrônico: <http://conceito.de/fundamento>. Acesso em: 19 de 
Nov. 2016.
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3. O Artigo 489 do Novo Código de Processo Civil e os impactos na processua-
lística latu sensu

Em observância ao discorrido sobre os deveres de fundamentação e motivação das 
decisões judiciais, o Novo Código de Processo Civil trouxe a seguinte redação no parágrafo 
1º do artigo 48928:

(...) Não se considera fundamentada (grifo nosso) qualquer 
decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato 
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão 
decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o 
motivo concreto (grifo nosso) de sua incidência no caso;
III - invocar motivos (grifo nosso) que se prestariam a justificar 
qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo 
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem 
identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que 
o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou 
precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de 
distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

MACHADO (2015, p. 116), por sua vez, define decisão não fundamentada como 
aquela que: 

a) apenas indica ou reproduz ato normativo; b) emprega conceitos 
indeterminados sem que haja explicação alguma; c) invoca 
motivos genéricos; d) não confronta os argumentos que tem o 
condão de confirmar a conclusão sobre um caso em específico; e) 
trata por invocar precedentes ou enunciados sem discorrer sobre 
os fundamentos determinantes além de não demonstrar que o 
caso em julgamento se ajusta aos referidos fundamentos trazidos 
à tona; f) não vem a seguir o enunciado, precedente ou súmula 
invocada.

28  BRASIL. CÓDIGO CIVIL. <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/
lei/l13105.htm>. Acesso em: 18 de Nov. 2016.
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A partir do que foi discorrido acerca dos comentários do dispositivo legal em 
comento, THEODORO JÚNIOR; NUNES; BAHIA; PEDRON (2016, p. 349), postulam 
que no ato de fundamentação o magistrado deve levar em conta em sua fundamentação 
os argumentos basilares de sua decisão com a devida motivação na sentença judicial. Não 
se torna possível motivar a decisão sem os devidos fundamentos, uma vez que estes têm o 
condão de fornecer às partes o contraditório quando de um eventual contraditório do réu, 
e assim exercer a sua defesa maneira apropriada. 

Diante da análise do Novo Código de Processo Civil, torna-se relevante adentrar à 
processualística penal, com o intuito de traçar um paralelo entre a sistemática no primeiro 
diploma legal e o Código de Processo Penal.

4. Da motivação e da fundamentação do magistrado no Código de Processo Pe-
nal

Em consonância ao que foi discorrido, o Novo Código de Processo Civil, no 
parágrafo 1º do artigo 489 tratou de reforçar a ideia de garantia da motivação das decisões 
judiciais prevista no inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal brasileira, de modo que 
as decisões judiciais serão tidas como devidamente fundamentadas quando contiverem o 
exame dos fatos e as questões de direito que conduzam à procedência ou improcedência da 
demanda (GALVÃO; PEIXOTO JR.; LOBO, 2016, pp. 290 e 292).

Em comento ao parágrafo acima, o Código de Processo Penal adota a motivação das 
decisões judiciais para argumentar acerca das condições de existência da ação penal como 
forma de não se antecipar uma fundamentação condenatória (MENDES, 2015, pp. 421 e 422). 

De modo a corroborar com o discorrido no parágrafo acima, os artigos 315 e 316 do 
Código de Processo Penal estipulam o que se seguem29:

Art. 315.  A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão 
preventiva será sempre motivada.            

Art. 316. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr 
do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem 
como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.  

Verifica-se que o uso do verbete “motivo” acaba por ser importante para a legislação 
penal em comento, especialmente no que toca à ação motivada no magistrado. Esta deve 
ter pautada no por que de os juízes decretarem ou revogarem a prisão preventiva. MENDES 
(2015, p. 422), na mesma linha no que toca à motivação das decisões judiciais, discorre o 
seguinte:

29  BRASIL. CÓDIGO CIVIL. <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/
lei/l13105.htm>. Acesso em: 18 de nov. 2016.
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A motivação é decisiva para aferir a legitimidade do decreto 
de prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de 
Processo Penal. Sobre a fundamentação da prisão preventiva, 
o Supremo Tribunal Federal tem decidido que não precisa ser 
exaustiva, bastando que a decisão analise, ainda que de forma 
sucinta, (...) não se admitindo prisões com base em argumentos 
genéricos, fundados em dados abstratos e fórmulas legais. (..) 
De igual modo, as decisões das Comissões Parlamentares de 
Inquérito ou administrativas emanadas de órgãos públicos, sejam 
dos Poderes Judiciário, Legislativo ou Executivo, não podem 
prescindir de fundamentação suficiente e idônea, tornando-
se passíveis de exame judicial se atentatórias de direitos e 
garantias constitucionais. Não há dúvida, portanto, de que a 
proteção judicial efetiva há de se materializar mediante decisões 
devidamente fundamentadas.

Em que se pese a importância do dever de motivação, o autor supracitado também 
fala em decisões devidamente fundamentadas, estas imprescindíveis para se aferir a 
legitimidade da prisão preventiva. É o que discorre os dispositivos legais do Código de 
Processo Penal30 no que toca á fundamentação:

Art. 413.  O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se 
convencido da materialidade do fato e da existência de indícios 
suficientes de autoria ou de participação. 
§ 1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação 
da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes 
de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o 
dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as 
circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. 
(...)
§ 3º O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, 
revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de 
liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado 
solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição 
de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste 
Código. 

Art. 414.  Não se convencendo da materialidade do fato ou da 
existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o 
juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado. 

30  BRASIL. CÓDIGO CIVIL. <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/
lei/l13105.htm>. Acesso em: 18 de nov. 2016.
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O Supremo Tribunal Federal, em consonância aos artigos ora mencionados, julgou 
da seguinte maneira o HC 97437/SP, dando ênfase à ausência de fundamentação para 
revogar a prisão preventiva:

(...) Outrossim, requer-se a concessão in limine do presente writ, 
para que seja revogada a prisão preventiva decretada contra o ora 
paciente, ou reconhecimento da nulidade da prisão preventiva, 
ratificada pelo MM Juiz da 6ª da Vara Federal Criminal de Santos, 
por ausência de fundamentação (grifo nosso) com fulcro nos arts. 
5º, inciso LXI e 93, IX da CF c/c art. 315 do CPP, determinando 
a conseqüente expedição do contamandado de prisão a favor do 
mesmo, com fulcro nos artigos 316 e seguintes, do Código de 
Processo Penal e dos Princípios da Presunção de Inocência e da 
Isonomia, constantes em nossa Magna Carta. (...)31.

Logo, a importância da fundamentação das decisões judiciais, conforme tudo o 
que foi discorrido, importa em sérias consequências ao acusado. Uma vez que a decisão 
judicial não acaba por ser motivada ou fundamentada, o mesmo encontra-se em situação 
periclitante. De modo a preservar um justo julgamento ao acusado, deve-se levar em 
consideração os indícios de autoria e materialidade suficientes para condenar ou absolver o 
acusado do crime do qual vem sendo inquirido.

Percebe-se, assim, que a motivação e a fundamentação das decisões judiciais estão 
intimamente ligadas. De modo que a motivação consiste em levar o magistrado a ter um 
motivo para proferir uma decisão acerca do caso em concreto que esteja julgando e a 
fundamentação da decisão tem o desiderato de trazer a tona elementos e fundamentos que 
permitam uma medida motivada, e, por conseguinte, executada. 

Por meio dos dois termos analisados neste tópico, o magistrado exerce suas funções 
típicas em consonância com o ordenamento jurídico brasileiro, assim como para com o 
desenvolvimento do Estado Democrático de Direito, este basilar para a construção de 
relações jurídicas públicas e razoáveis em observância aos princípios e regras processuais. 

CONCLUSÃO

O presente artigo tratou de analisar os impactos substanciais que o Novo Código 
de Processo Civil brasileiro trouxe ao Código de Processo Penal no tocante aos deveres de 
motivação e fundamentação das decisões judiciais, com enfoque maior à seara penal.

Logo, imperioso se tornou a análise dos deveres de fundamentação e motivação 
das decisões judiciais sob o prisma do Estado Democrático de Direito, de modo a conferir 

31  O inteiro teor do acórdão do HC 97.437/SP, que teve como relatora a Ministra do STF 
Cármen Lúcia, encontra-se disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?doc-
TP=TP&docID=5312629>. Acesso em 19 Nov. 2016.
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às partes elementos para valerem-se, eventualmente, do contraditório e da ampla defesa. 
Como forma de analisar os deveres do magistrado em fundamentar e motivar suas decisões, 
é importante notar que ambos os verbetes não são sinônimos, mas sim intimamente 
ligados. Ao passo que a fundamentação tem o condão de trazer os elementos que embasem 
a decisão do magistrado, a motivação tem como desiderato a explanação do por que da 
decisão judicial. 

É com este propósito que, à luz da Constituição Federal brasileira e o Novo Código 
de Processo Civil, buscou-se analisar o Código de Processo Penal de forma a discorrer que 
decisão judiciária fundamentada e motivada torna-se um elemento essencial para assegurar 
a segurança jurídica na ritualística processual, principalmente na seara penal. Sendo o dever 
de fundamentação reforçado no diploma processual cível, este tem o condão de impactar 
na processualística penal de modo a vincular o magistrado ao dever de fundamentação nas 
decisões judiciais. 

Por conseguinte, a proteção de direitos e garantias fundamentais no ordenamento 
jurídico brasileiro acaba por ser enaltecida, tendo em vista que as precípuas tarefas 
supramencionadas têm o condão de vincular a atividade do magistrado a uma 
processualística mais informativa e embasada aos litigantes, de modo que estes exerçam 
seus direitos processuais em juízo.
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INTRODUÇÃO

A pessoa jurídica tem grande importância dentro da sociedade brasileira, pois é 
utilizada como instrumento para inúmeras relações sociais. Contudo, as pessoas jurídicas 
podem ser alvo de abuso por parte das pessoas que as compõem em tentativa de se 
beneficiar da personificação da pessoa jurídica para cometer atos fraudulentos e ilícitos, 
que não afetariam, teoricamente, seu patrimônio pessoal.

Antes de se tratar da desconsideração da personalidade jurídica é necessário discorrer 
sobre a própria personalidade da pessoa jurídica, a diferenciação entre essa personalidade e 
a personalidade de seus integrantes e, ainda, a responsabilidade queestes detêm, ou não. Vale 
destacar que no presente trabalho será abordada, além da desconsideração da personalidade 
jurídica nas sociedades empresariais, também a aplicação do instituto às associações e 
fundações (e, ainda, possivelmente de sua extensão para potenciais outras pessoas jurídicas 
para aqueles que creem que o art. 4433 do CC/02 possui lista exemplificativa das pessoas 
jurídicas existentes em nosso sistema jurídico).

32  Mestrando em Direitos Humanos Fundamentais pelo Programa de Pós-Graduação Stricto 
Sensu em Direitos Humanos Fundamentais do Centro Universitário FIEO – UNIFIEO. Docente no 
Ensino Superior das Faculdades São Sebastião. Advogado. 

33 BRASIL. Código Civil. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Regulamenta o art. 44. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em 26 jun. 
2017. 
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1. Breves notas sobre a Pessoa Jurídica

Ter personalidade jurídica é ser centro de imputação autônomo de situações jurídicas 
ativas e passivas ou, de outro modo, de direitos e de obrigações, ou seja, é ter aptidão 
genérica para exercer direitos e contrair obrigações na ordem civil. Pode haver, em nosso 
sistema, personalidade jurídica atribuída às pessoas naturais ou às pessoas jurídicas, que, 
em definição rápida, podem ser classificadas como grupos de pessoas ou de bens dotados 
de personalidade jurídica própria e constituídos na forma da lei para consecução de fins 
comuns, com patrimônio e responsabilidade independente de seus membros, pois a lei lhes 
confere capacidade de serem sujeitos de direitos e deveres na esfera civil.O Código Civil, no 
artigo 44, enumera:

Art. 44. São pessoas jurídicas de direito privado:
I - as associações; 
II - as sociedades; 
III - as fundações. 
IV - as organizações religiosas; 
V - os partidos políticos. 
VI - as empresas individuais de responsabilidade limitada.34

A personalização dos entes jurídicos traz a possibilidade de se distinguir a figura 
da pessoa jurídica daquela dos membros que a compõem, resultando na autonomia 
patrimonial, de forma que os bens da pessoa jurídica não se confundam com os bens dos 
seus membros, e nem o inverso.

O princípio da autonomia patrimonial traz consigo a limitação da responsabilidade 
dos sócios, acionistas ou membros em geral da pessoa jurídica, o que promove o 
empreendedorismo no alcance de finalidades distintas da vontade dos próprios membros. 

Em relação aos administradores das pessoas jurídicas é possível constatar sua 
existência tanto em associações, fundações e sociedades sem fins lucrativos, como 
em sociedade empresariais, cumpre ressaltar que os administradores podem ser 
responsabilizados pelos seus atos de gestão no âmbito civil, administrativo ou penal.

2. Da desconsideração da personalidade jurídica

É o artigo 4535 do Código Civil de 2002 que regula a existência legal das pessoas 
jurídicas de direito privado preconizando que ela começa com a inscrição do ato constitutivo 
no respectivo registro. Referido dispositivo legal já demonstra indícios da adoção, entre 
nós, da autonomia patrimonial da pessoa jurídica em relação aos seus membros.

34  Idem. 
35 BRASIL. Código Civil. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Regulamenta o art. 45. Dis-

ponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em 26 jun. 2017.
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A responsabilidade dos membros da pessoa jurídicapelas dívidas da sociedade, em 
tese, não existe, pois, como demonstrado acima, tratam-se de personalidades distintas. Em 
se tratando de pessoas jurídicas do tipo sociedades empresariais, dependendo do modelo 
societário adotado, a responsabilidade torna-se subsidiária, deste modo será executado o 
patrimônio social, e na sua insuficiência, os credores poderão ir em direção ao patrimônio 
individual dos sócios ou de outros sujeitos componentes da pessoa jurídica.

Durante a história do direito privado houve diversos casos de utilização fraudulenta 
e abusiva da pessoa jurídica, que geraram prejuízos a credores e terceiros, inclusive aos 
seus próprios sócios. Assim, com o objetivo de coibir tais abusos, foi criada a teoria da 
desconsideração da personalidade jurídica, que aconselha que nestes casos de abuso podem 
ser perseguidos e atingidos bens e pessoas que estão por trás da pessoa jurídica utilizada 
para a prática de fins ilícitos. Levanta-se o “véu” da pessoa jurídica, em linguagem mais 
poética utilizada pela doutrina alienígena, para e atingir o patrimônio dos verdadeiros 
cometedores do abuso – seus membros.

Cesar Fiuza discorre em relação ao instituto da desconsideração da personalidade 
jurídica nos seguintes termos:

Em primeiro lugar, devemos ter em mente que a desconsideração 
da personalidade jurídica é medida anômala excepcional, cujas 
hipóteses mostram-se corretamente dispostas no art. 50 do 
Código Civil. Tendo isto em mente, há de se partir dos dois 
requisitos independentes para a aplicação da teoria: desvio de 
finalidade ou confusão patrimonial, perpetrados através do abuso 
da estrutura da personificação.36

Enquanto para a professora Maria Helena Diniz: 

A personalidade jurídica, [...], será, então, considerada como um 
direito relativo, permitindo ao órgão judicante derrubar a radical 
separação entre a sociedade e seus membros, para decidir mais 
adequadamente, coibindo o abuso de direito e condenando as 
fraudes, ordenando, para tanto a penhora de bens particulares dos 
sócios [...]. Portanto, o magistrado, segundo a disregard doctrine, 
poderá desconsiderar a autonomia da pessoa jurídica, quando 
utilizada abusivamente, para fins contrários à lei. [...] O direito do 

36  FIUZA, César. Direito Civil: Curso Completo, 10 ed. rev., atual. e ampl.iada, Belo Horizon-
te: Del Rey, 2007, p. 157.
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sócio, de ver intangíveis os seus bens em face das obrigações da 
sociedade não é mais absoluto.37

A positivação do instituto em nosso ordenamento deu-se de maneira mais 
contundente, inicialmente, com o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 2838 da 
Lei 8.078/90. Novas hipóteses de desconsideração surgiram em outros diplomas, como o 
art. 1839 da Lei Antitruste e na Lei 9.605/9840, que versa sobre prejuízos ambientais, até que, 
finalmente, foi inserido no Código Civil de 2002, de maneira mais ampla e clara, em seu 
art. 5041.

No artigo 2842 do Código de Defesa do Consumidor, §5º, permitiu-se que nos casos 
de abuso na pessoa jurídica, havendo desvio de função na instituição ou sua utilização 
anormal também poderiam resultar na desconsideração da personalidade e não apenas 
quando houver ocorrência de fraude. É a denominada teoria menor da desconsideração 
da personalidade jurídica, que significa a possibilidade de desconsideração por 
inadimplemento, não exigindo como no art. 50, CC/02, o abuso de direito caracterizado 
pela confusão patrimonial ou pelo desvio de finalidade, considerada como teoria maior. 
Preceitua o art. 50 do Código Civil: 

Art. 50 - Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado 
pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o 
Juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público 
quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas 
e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens 
particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.43

37  DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil brasileiro. V. 8: Direito de empresa. 2 ed. São 
Paulo: Saraiva, 2009, p. 548.

38  BRASIL. Código de Defesa do Consumidor. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. 
Regulamenta o art. 28. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8078.htm. Acesso 
em: 26 de jun. 2017.

39  BRASIL. Lei Antitruste. Lei n°12.529, de 30 de novembro de 2011. Disponível em: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/Lei/L12529.htm. Acesso em: 26 de jun. 2017.

40  BRASIL. Código Civil. Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Disponível em: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9605.htm. Acesso em: 26 de jun. 2017.

41  BRASIL. Código Civil. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Regulamenta o art.50. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 26 de jun. 
2017.

42 BRASIL. Código de Defesa do Consumidor. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. 
Regulamenta o art. 28. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8078.htm. Acesso 
em: 26 de jun. 2017.

43 BRASIL. Código Civil. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Regulamenta o art. 44. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 26 de jun. 
2017. 
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Como bem elucida Alexandre Couto Silva:

O abuso da pessoa jurídica é possível, precisamente, graças ao 
caráter instrumental que tem o reconhecimento da personalidade 
jurídica como aparato técnico oferecido pela lei à obtenção 
de finalidade ilícita que os indivíduos por si sós não poderiam 
conseguir. Assim, esse instituto pode dar lugar a um uso 
indevido.44

A inserção da desconsideração da personalidade jurídica no Código Civil ampliou 
a abrangência da teoria tornando-a aplicável às relações jurídicas, negócios jurídicos e 
pessoas jurídicas alheias ao Direito Comercial, dentre as quais se têm inseridas associações, 
fundações e futuras pessoas jurídicas que podem vir a ser instituídas. Fábio Ulhôa Coelho 
ressalta:

Quando, porém, a pessoa jurídica reveste forma associativa ou 
fundacional, ao seu integrante ou instituidor não é atribuído 
nenhum bem correspondente à respectiva participação na 
constituição do novo sujeito de direito. Quer dizer, o sócio da 
associação ou o instituidor da fundação, desde que mantenham 
controle total sobre os seus órgãos administrativos, podem 
concretizar com maior eficácia a fraude do desvio de bens.45

É o entendimento também do jurista Rubens Requião:

Se a personalidade jurídica constitui uma criação da lei, como 
concessão do Estado objetivando, como diz Cunha Gonçalves, “a 
realização de um fim” nada mais procedente do que se reconhecer 
ao Estado, através de sua justiça, a faculdade de verificar se o direito 
concedido está sendo adequadamente usado. A personalidade 
jurídica passa a ser considerada doutrinariamente um direito 
relativo, permitindo ao juiz penetrar o véu da personalidade para 
coibir os abusos ou condenar a fraude através de seu uso.46

44 SILVA, Alexandre Couto. Aplicação da desconsideração da personalidade jurídica no direito 
brasileiro. São Paulo: LTr, 1999.

45   COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de direito comercial. V. II. 5. Ed. São Paulo: Saraiva, 2002, 
p. 43.

46  REQUIÃO, Rubens. Abuso de direito e fraude através da personalidade jurídica (disregard 
doctrine). Revistas dos Tribunais. São Paulo, v. 803, set., 2002, p. 754.
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3. O instituto do Código de Processo Civil de 2015

O Código de Processo Civil, instituído pela Lei nº 13.105/15, traz Capítulo autônomo 
para disciplinar a aplicação de tal instituto - o Capítulo IVdo Título II, denominado 
justamente “Do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica”47.

O art. 13348 do Código de Processo Civil de 2015 permite ao juiz que, mediante 
requerimento,em qualquer processo ou procedimento seja possível aplicar o instituto.Dessa 
forma, torna-se vedado ao juiz,de ofício, determinar a inclusão do sócio ou do administrador 
no polo passivo da demanda para fins de desconsideração da personalidade jurídica.

Antes do  Código de Processo Civil de 2015 parte da doutrina considerava 
indispensável a propositura de ação própria para que as responsabilidades da pessoa jurídica 
fossem atribuídas ao sócio. Para Fábio Ulhôa Coelho, “o juiz não poderia desconsiderar 
a separação entre a pessoa jurídica e seus integrantes senão por meio de ação judicial 
própria, de caráter cognitivo, movida pelo credor da sociedade contra os sócios ou seus 
controladores”49.

O art. 133 do CPC está em consonância com o art. 50 do CC, que também prevê o 
expresso requerimento do interessado ou do Ministério Público, não se podendo cogitar de 
atuação ex officio do juiz. Dessa maneira o Ministério Público só pode requerer a instauração 
do incidente nas causas em que atuar, como parte ou fiscal da lei.

Cumpre ressaltar que para possibilitar o exercício do contraditório o CPC/2015 
positivou novas regras para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade 
jurídica que serão tratados a seguir.

Previsto no art. 13450, o incidente é cabível em todas as fases do processo de 
conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução baseada em título extrajudicial. 
Assim, não é necessário aguardar a sentença para se pedir a desconsideração.

O § 2º do artigo 134, possibilita à parte o requerimento da desconsideração logo 
na petição inicial, não havendo necessidade da instauração de incidente processual 
propriamente dito. Vale dizer que também é possível a aplicação do instituto nos processos 
que tramitam perante os Juizados Especiais Cíveis, nos termos no atual art. 1.06251.
47  BRASIL. Código de Processo Civil. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Regulamenta 

o Capítulo IV do Título II: Do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Disponí-
vel em:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em: 26 de 
jun. 2017.

48 BRASIL. Código de Processo Civil. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Regulamenta o 
art. 133. Disponível em:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. 
Acesso em: 26 de jun. 2017.

49 COELHO, Fábio Ulhôa. op. cit., p. 54.
50 BRASIL. Código de Processo Civil. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Regulamenta o 

art. 134. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. 
Acesso em: 26 de jun. 2017.

51 BRASIL. Código de Processo Civil. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Regulamenta 
o art. 1.062. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.
htm. Acesso em: 26 de jun. 2017.
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O Código de Processo Civil de 2015 condicionou o deferimento da medida à prévia 
citação do sócio ou da pessoa jurídica (art. 134, §2º, parte final, e art. 13552), evitando a 
constrição judicial dos bens do sócio (ou da pessoa jurídica, na hipótese de desconsideração 
inversa) sem qualquer possibilidade de defesa. É o enaltecer do princípio do contraditório 
pelo Código.

Nas situações em que o requerimento se der de forma incidental o sócio (ou a pessoa 
jurídica) também será citado para se manifestar sobre o pedido e requerer provas no prazo 
de 15 (quinze) dias de acordo com o art. 135 do Código de Processo Civil de 2015. Ademais, 
em respeito ao contraditório, pode-se dizer que a própria pessoa jurídica teria legitimidade 
para impugnar decisão que desconsidera a sua personalidade para alcançar o patrimônio de 
seus sócios ou administradores. 

Contra a decisão que acolher (ou não) o pedido de desconsideração caberá agravo de 
instrumento, segundo art. 13653, parte final, combinado com o art. 1.01554, IV. Se a decisão 
for proferida pelo relator, o recurso cabível será o agravo interno como previsto art. 136, 
parágrafo único, e art. 1.02155. Da decisão do órgão colegiado, nos Tribunais de Justiça ou 
nos Tribunais Regionais Federais, caberá recurso especial.

Nos termos do art. 13756, acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou 
oneração de bens, havida em fraude à execução, será ineficaz em relação ao requerente.

O terceiro, desde que adquirente de boa-fé, pode pleitear em ação de regresso contra 
o sócio, imputando o ressarcimento dos valores pagos para aquisição do bem. Ele, terceiro, 
poderá ainda requerer a desconsideração inversa da personalidade jurídica, a fim de atingir 
o patrimônio da sociedade caso se torne insolvente o sócio fraudador.

A jurisprudência atual entende que como regra, apenas o sócio ou o administrador 
que praticou ou participou de alguma forma do ato abusivo poderá ter seu patrimônio 
particular atingido para pagar a dívida da sociedade, apenas em situações excepcionais 
existe a possibilidade de que todos os sócios sejam responsabilizados. Por todos, vejamos o 
julgado abaixo.

52 BRASIL. Código de Processo Civil. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Regulamenta o 
art. 135. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. 
Acesso em:  26 de jun. 2017.

53 BRASIL. Código de Processo Civil. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Regulamenta o 
art. 136. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. 
Acesso em: 26 de jun. 2017.

54 BRASIL. Código de Processo Civil. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Regulamenta 
o art. 1.015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.
htm. Acesso em: 26 de jun. 2017.

55 BRASIL. Código de Processo Civil. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Regulamenta 
o art. 1.021. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.
htm. Acesso em: 26 de jun. 2017.

56  BRASIL. Código de Processo Civil. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Regulamenta o 
art. 137. Disponível em:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. 
Acesso em: 26 de jun. 2017.
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Direito Civil. Desconsideração da Personalidade Jurídica de 
Sociedade Limitada. Na hipótese em que tenha sido determinada a 
desconsideração da personalidade jurídica de sociedade limitada 
modesta na qual as únicas sócias sejam mãe e filha, cada uma 
com metade das quotas sociais, é possível responsabilizar pelas 
dívidas dessa sociedade a sócia que, de acordo com o contrato 
social, não exerça funções de gerência ou administração. É certo 
que, a despeito da inexistência de qualquer restrição no art. 50 
do CC/2002, a aplicação da desconsideração da personalidade 
jurídica apenas deve incidir sobre os bens dos administradores 
ou sócios que efetivamente contribuíram para a prática do abuso 
ou fraude na utilização da pessoa jurídica. Todavia, no caso de 
sociedade limitada modesta na qual as únicas sócias sejam mãe 
e filha, cada uma com metade das quotas sociais, a titularidade 
de quotas e a administração da sociedade se confundem, situação 
em que as deliberações sociais, na maior parte das vezes, ocorrem 
no dia a dia, sob a forma de decisões gerenciais. Nesse contexto, 
torna-se difícil apurar a responsabilidade por eventuais atos 
abusivos ou fraudulentos. Em hipóteses como essa, a previsão 
no contrato social de que as atividades de administração serão 
realizadas apenas por um dos sócios não é suficiente para afastar 
a responsabilidade dos demais. Seria necessária, para tanto, a 
comprovação de que um dos sócios estivera completamente 
distanciado da administração da sociedade.57

O Conselho da Justiça Federal aprovou na I Jornada de Direito Civil o seguinte 
Enunciado nº 7: “Só se aplica a desconsideração da personalidade jurídica quando houver 
a prática de ato irregular e, limitadamente, aos administradores ou sócios que nela hajam 
incorrido.”

Em se tratando das associações, fundações e sociedades sem fins lucrativos, o 
entendimento jurisprudencial é de que em tais institutos existe sim a possibilidade de 
aplicação do incidente da desconsideração da personalidade jurídica, desde que sejam 
observados tais requisitos, conforme julgado abaixo:

TRT-1 - Agravo de Petição AP 01136009820095010076 RJ (TRT-
1)
Data de publicação: 17/02/2016. 
Ementa: AGRAVO DE PETIÇÃO. ASSOCIAÇÃO SEM FINS 
LUCRATIVOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 
JURÍDICA. POSSIBILIDADE. Não é razoável entender que a 

57 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. RE 279.273-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04 dez. 
2003. DJ 29 mar.2004.
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mera ausência de patrimônio da entidade sem fins lucrativos 
para adimplir o crédito trabalhista, por si só, faça incidir a teoria 
da desconsideração da personalidade jurídica. Assim, em regra, 
a chamada teoria menor da desconsideração da personalidade 
jurídica não se aplica às instituições filantrópicas, beneficentes 
ou sem fins lucrativos. Contudo, nada impede que se recorra 
ao instituto com o fim de responsabilizar os administradores 
associados e/ou presidente da associação pelas dívidas contraídas 
pela entidade sem fins lucrativos, desde que haja prova cabal de que 
estes tenham efetivamente praticado atos com culpa em sentido 
amplo (art. 1016 do CC), com abuso da personalidade jurídica, 
caracterizado pelo desvio de finalidade e/ou pela confusão 
patrimonial (art. 50 do CC) ou com abuso de direito, excesso de 
poder, infração à lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos 
ou contrato social (art. 28 do CDC), caso em que fica autorizada 
a aplicação da chamada teoria maior da desconsideração da 
personalidade jurídica. Na espécie, o abuso da personalidade 
jurídica restou sobejamente comprovada nos autos pelo desvio 
de finalidade na prestação dos serviços disponibilizados pelo 
exequente em prol da entidade sem fins lucrativos, ora executada. 
Agravo de petição a que se nega provimento.58

TJ-RS - Agravo de Instrumento AI 70063755300 RS (TJ-RS)
Data de publicação: 13/03/2015
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
DECISÃO MONOCRÁTICA. CUMPRIMENTO 
DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO 
DAPERSONALIDADEJURÍDICADAASSOCIAÇÃORÉ. 
POSSIBILIDADE. Para a aplicação do disregard doctrine é 
necessária a prova da presença dos pressupostos previstos no 
art. 50 do Código Civil. Hipótese em que restou devidamente 
demonstrada a dissolução irregular da associação devedora, 
a qual, embora baixada junto ao cadastro nacional de pessoa 
jurídica, mantém suas atividades em pleno funcionamento, 
havendo manifesto abuso de personalidade jurídica, impondo-se 
a sua desconsideração. Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO 
DE INSTRUMENTO PROVIDO, DE PLANO.59

58 BRASIL. TRT-1. Agravo de Petição AP 01136009820095010076 RJ (TRT-1); data de pu-
blicação: 17 fev. 2016. 

59 RIO GRANDE DO SUL (Estado). Tribunal de Justiça. Agravo de Instrumento Nº 
70063755300, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, 
Julgado em: 09 de mar. 2015.
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Verificando tais julgados nota-se que, apesar de jurisprudência incipiente, já há 
posições sobre o instituto da desconsideração da personalidade jurídica sendo aplicado às 
associações. 

CONCLUSÃO

A pessoa jurídica foi criada pelo Direito tendo como objetivo favorecer o exercício 
de atividades econômicas e não econômicas, no entanto, em várias situações ela é utilizada 
com a intenção de prejudicar terceiros para obter vantagens ilícitas ou indevidas. Nesses 
termos, objetivando impedir determinados excessos ou abusos decorrentes da proteção 
patrimonial concedida pelo princípio da autonomia às pessoas jurídicas, o ordenamento 
jurídico brasileiro se vale de normas que limitam em determinadas situações os efeitos da 
personalidade jurídica.

O abuso da personalidade é caracterizado, no CC/02, pelo desvio de finalidade ou 
confusão patrimonial, o primeiro, diz respeito ao desvirtuamento do objeto social, para se 
perseguirem fins não previstos contratualmente ou proibidos por lei, e o segundoocorre 
quando a atuação do sócio ou administrador se confunde com o funcionamento da própria 
sociedade, não se podendo identificar a separação patrimonial entre ambos.

Cumpre ressaltar que tal incidente pode ser aplicado a todas as pessoas jurídicas 
enumeradas no artigo 44 do Código Civil que, conforme a doutrina que se prefira, pode se 
tratar de rol meramente exemplificativo ou taxativo, outrossim, qualquer pessoa jurídica – 
prevista taxativamente ou não - estaria sujeita a desconsideração da personalidade jurídica 
nos casos previstos em lei.

Em conclusão, pode-se afirmar que com o advento do Novo Código de Processo 
Civilo instituto da desconsideração da personalidade jurídica ganhou delineamento 
processual que o tornou aplicável com maior respeito ao princípio do contraditório – resta 
saber como, na prática, essa nova jurisprudência será construída.

REFERÊNCIAS 

BRASIL. Código Civil. Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9605.htm. Acesso em: 26 de jun. 2017.

BRASIL. Código Civil. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Regulamenta os arts. 
44, 45 e 50. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. 
Acesso em: 26 de jun. 2017.

BRASIL. Código de Defesa do Consumidor. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 
1990. Regulamenta o art. 28. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/
L8078.htm. Acesso em: 26 de jun. 2017.



70

BRASIL. Código de Processo Civil. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em: 
26 de jun. 2017.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. RE 279.273-SP, Rela. Min. Nancy Andrighi, 
j. 04 dez. 2003. DJ 29 mar.2004.

BRASIL. TRT-1. Agravo de Petição AP 01136009820095010076 RJ (TRT-1); data de 
publicação: 17 de fev. 2016. 

COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. V. II. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 
2002. 

DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil brasileiro. V. 8: Direito de empresa. 2 
ed. São Paulo: Saraiva, 2009.

FERREIRA JÚNIOR, Celso Rodrigues. A desconsideração da personalidade jurídica: 
hipóteses e positivação no direito brasileiro. Revista Trimestral de Direito Civil, ano 5, v. 
17,jan./mar. 2004.

FIUZA, César, Direito Civil: Curso Completo, 10ª edição revista, atualizada e 
ampliada, Belo Horizonte, Del Rey, 2007.

REQUIÃO, Rubens.  Abuso de direito e fraude através da personalidade jurídica 
(disregard doctrine). Revistas dos Tribunais: São Paulo, 2002.

RIO GRANDE DO SUL (Estado). Tribunal de Justiça. Agravo de Instrumento Nº 
70063755300, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto 
Lessa Franz, Julgado em: 09 de mar. 2015.

SILVA, Alexandre Couto. Aplicação da desconsideração da personalidade jurídica 
no direito brasileiro. São Paulo: LTr, 1999. 



71
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RESUMO
O presente artigo foca o atual tratamento legal conferido à pessoa 
com deficiência que necessita de curatela, partindo do Estatuto da 
Pessoa com Deficiência e regressando no exame do procedimento 
da interdição no novo Código de Processo Civil.

PALAVRAS-CHAVE: Pessoa com Deficiência; Interdição; 
Curatela; novo Código de Processo Civil

ABSTRACT
This article focus the current legal treatment given to the person 
with a disability who needs a curatorship, beginning with the 
Statute on Person with Disabilities and entering the examination 
of the interdiction process established by the new Code of Civil 
Procedure.

KEYWORDS: Person with Disabilities; Interdiction; Curatorship; 
new Code of Civil Procedure. 
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INTRODUÇÃO

A pessoa com deficiência sempre foi tratada por nosso ordenamento jurídico como 
incapaz, vulnerável que precisava da proteção do Estado. 

As Ordenações Filipinas, o Código Civil de 1916 e o atual Código Civil foram 
elaborados com este enfoque protetivo. Sendo incapaz, sua autonomia e sua dignidade, de 
alguma forma, eram sufocadas. 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência trouxe modificações ao processo de interdição, 
como a legitimidade do próprio curatelado para promover o processo e a restrição da 
curatela aos atos de natureza patrimonial e/ou negocial. Todas as alterações visaram a 
mudança na compreensão da pessoa com deficiência, que passou a ser, via de regra, capaz 
para a prática dos atos civis. 

Procuramos analisar as mudanças, compatibilizando a segurança jurídica na prática 
dos atos com a dignidade da pessoa com deficiência. 

Ademais, analisamos a problemática das revogações de dispositivos no Código Civil 
pelo Código de Processo Civil, publicado em 16 de março de 2015 e as posteriores alterações 
nos mesmos dispositivos, feitas pela Lei 13.146, publicada em 06 de julho de 2015. 

1. Introdução da Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Defi-
ciência em nosso ordenamento

A Convenção da Organização das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência foi a primeira aprovada pelo Congresso Nacional brasileiro com equivalência de 
emenda constitucional, nos termos do previsto pelo parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição 
Federal, conforme elucida o parágrafo único do artigo 1º da Lei 13.146:

Parágrafo único. Esta Lei tem como base a Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, 
ratificados pelo Congresso Nacional por meio do  Decreto 
Legislativo no186, de 9 de julho de 2008, em conformidade com 
o procedimento previsto no  § 3o  do art. 5o  da Constituição da 
República Federativa do Brasil, em vigor para o Brasil, no plano 
jurídico externo, desde 31 de agosto de 2008, e promulgados 
pelo Decreto no 6.949, de 25 de agosto de 2009, data de início de 
sua vigência no plano interno.

A Lei nº 13.146 foi publicada em 06 de julho de 2015 e é chamada de Estatuto da 
Pessoa com Deficiência pelo próprio legislador, que, ao assim nomeá-la, reconheceu a 
criação de um novo sistema, formado por um conjunto de normas destinadas a tutelar uma 
categoria de pessoas: as portadoras de alguma deficiência.
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O artigo 2º da lei estabelece o conceito de pessoa com deficiência:

Art. 2o  Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem 
impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual 
ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, 
pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 
igualdade de condições com as demais pessoas. 

2. Alteração do conceito de capacidade civil

Como se sabe, o objetivo do Estatuto é garantir o exercício dos direitos e das 
liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, considerando-a em condições de 
igualdade com qualquer pessoa. 

O Estatuto criou um sistema inclusivo, prestigiando a dignidade da pessoa humana.
Pretende o legislador efetivar a inclusão social e o exercício da cidadania da pessoa 

com deficiência, que deixa de ser compreendida sob uma ótica estigmatizante e passa a ser 
tratada, pela lei, como pessoa plenamente capaz para o exercício de seus direitos. 

De fato, a nova lei revogou incisos e alterou a redação dos artigos 3º e 4º da Lei nº 
10.406 de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), que tratam da capacidade civil.

Com a nova redação, somente os menores de 16 (dezesseis) anos de idade são 
considerados absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil (artigo 
3º do Código Civil). 

Os ébrios habituais e os viciados em tóxico, os pródigos e os maiores de dezesseis 
e menores de dezoito anos de idade permanecem como relativamente incapazes, porém a 
hipótese antes prevista no inciso III do artigo 4º do Código Civil passou a ter nova redação:

Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de 
os exercer:
(...)
III – aqueles que, por causa transitória ou permanente, não 
puderem exprimir sua vontade;
(...)

Desta forma, foram excluídas da lei as expressões “excepcionais sem desenvolvimento 
mental completo” e “os que, por deficiência mental, tenham o discernimento reduzido”. 

Daí que todos aqueles que se mostrem incapazes de manifestar a vontade, por causa 
transitória ou permanente, são considerados relativamente incapazes, para fins civis. 

A pessoa com deficiência passa a ser plenamente capaz para a prática de diversos 
atos da vida civil que não possuem natureza patrimonial e/ou negocial. 

O artigo 6º da Lei nº 13.146/15 prevê:
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Art. 6o A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, 
inclusive para:
I - casar-se e constituir união estável;
II - exercer direitos sexuais e reprodutivos;
III - exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter 
acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento 
familiar;
IV - conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização 
compulsória;
V - exercer o direito à família e à convivência familiar e 
comunitária; e
VI - exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, 
como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com 
as demais pessoas.

A enumeração do dispositivo é exemplificativa, não exaustiva.
No mesmo sentido, o artigo 84 “caput”:

Art. 84. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao 
exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com 
as demais pessoas.

A Lei nº 13.146/2015 fez com que duas correntes surgissem na doutrina: a dos dou-
trinadores que criticam o Estatuto e entendem que a pessoa com deficiência deveria conti-
nuar a ser tratada como vulnerável (dignidade – vulnerabilidade) e a dos doutrinadores que 
acolheram as mudanças e as entendem como inclusivas (dignidade – liberdade).60

3. As alterações da Lei nº 13.146/2015 no Código Civil e a compatibilização 
com as mudanças anteriormente feitas pelo Código de Processo Civil de 
2015.

O processo de interdição era disciplinado pelos artigos 1.768 a 1.773 do Código Ci-
vil e pelos artigos 1.177 a 1.186 do Código de Processo Civil antigo (Lei nº 5.869 de 11 de 
janeiro de 1973). 

Com a publicação do atual Código de Processo Civil, em 16 de março de 2015, houve 
a consolidação do regramento da interdição neste diploma legal, que revogou os artigos do 
Código Civil que tratavam do assunto. 
60 TARTUCE, Flávio. Alterações do  Código Civil  pela lei  13.146/2015 (Estatuto da Pes-

soa com Deficiência). Repercussões para o Direito de Família e Confrontações com o  Código de 
Processo Civil de 2015. Parte II. Fonte:  http://www.migalhas.com.br/FamiliaeSucessoes/104,-
MI225871,51045Alteracoes+do+Código+Civil+pela+lei+131462015+Estatuto+da+Pessoa+com. 
Acesso em: 30 de out. 2016.



75

Contudo, a Lei nº 13.146, publicada em 06 de julho de 2015, trouxe alterações aos 
artigos do Código Civil revogados pelo atual Código de Processo Civil, conforme veremos. 

A Lei nº 13.146/2015 entrou em vigor no dia 03 de janeiro de 2016 e o Código de 
Processo Civil no dia 18 de março de 2016. 

Assim, deveríamos entender que os artigos do Código Civil relativos à curatela, al-
terados pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, somente produziram efeitos durante 02 
(dois) meses e 14 (quatorze) dias, até que o Código de Processo Civil entrasse em vigor?

Resta-nos procurar compatibilizar os dispositivos legais, uma vez que o legislador 
não cuidou de dirimir o conflito.

O Estatuto ingressou em nosso ordenamento com status de Emenda Constitucio-
nal e, portanto, é hierarquicamente superior ao Código de Processo Civil. A interpretação 
deve, portanto, privilegiar a nova sistemática criada pelo Estatuto, além do que, visando 
uma interpretação que respeite o meta princípio da dignidade da pessoa humana, as regras 
trazidas pelo Estatuto dão destaque à autonomia da pessoa com deficiência.

A Lei nº 13.146/2015 acrescentou incisos aos artigos 1.767, 1.768 e 1.769 e alterou 
a redação dos artigos 1.771, 1.772, 1.775 e 1.777, todos do Código Civil e que foram revo-
gados pelo Código de Processo Civil. Ocorre que o Código de Processo Civil não poderia 
revogar dispositivos legais que nem haviam sido publicados quando ele o foi.

Recordemos: o Código de Processo Civil foi publicado em 17 de março de 2015, 
porém somente entrou em vigor em 18 de março de 2016. Já o Estatuto da Pessoa com De-
ficiência foi publicado em 06 de julho de 2015 e somente entrou em vigor em 02 de janeiro 
de 2016.  

Portanto, pensamos que ao menos os acréscimos e alterações feitas pelo Estatuto aos 
dispositivos legais do Código Civil, ainda que tais dispositivos tenham sido posteriormente 
revogados com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, devem ser interpretados 
como válidos e vigentes. 

O legislador, quando previu as revogações, ainda não havia elaborado a Lei nº 
13.146/2015 e, assim, não poderia ter tido a intenção de revogar inovações em dispositivos 
que somente posteriormente seriam elaboradas. 

Ademais, a intenção do legislador ao revogar os dispositivos do Código Civil que 
tratavam do processo de interdição foi apenas a de unificar o tratamento de tal instituto em 
um só diploma legal – o Código de Processo Civil, mais afeito à matéria. Parece-nos lógico 
que a intenção não foi a de excluir do ordenamento jurídico inovações criadas, pelo mesmo 
legislador, posteriormente. 

Por fim, é salutar considerarmos que a Lei nº 13.146/2015 foi elaborada com base 
na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, 
ratificados pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo nº 186, de 09 de julho 
de 2008, posteriormente promulgado pelo Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, tudo 
nos termos do disposto pelo parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal, ou seja, com 
equivalência de emenda constitucional. 

Desta forma, também podemos ponderar que as inovações feitas aos dispositivos 
do Código Civil pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência são, hierarquicamente, superiores 
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às normas do Código de Processo Civil, que as revogou. Em última análise, uma lei 
infraconstitucional revogou previsões legais elaboradas com base em uma norma com 
status de emenda constitucional, fato que torna a revogação inconstitucional. 

A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência disciplina garantias 
fundamentais e, em seu preâmbulo, reafirma a universalidade, a indivisibilidade, a 
interdependência e a inter-relação de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. 
61 O previsto em seu bojo deve ter prevalência sobre normas infraconstitucionais.         

De acordo com o raciocínio explanado, o artigo 1.768 do Código Civil e seu inciso 
IV permanecem vigentes, permitindo-se que a própria pessoa com deficiência promova o 
processo que definirá os termos de sua curatela (auto interdição).

Art. 1.768. O processo que define os termos da curatela deve ser 
promovido:
.............................................................................................
IV - pela própria pessoa.

Se a interpretação da regra for em respeito ao Estatuto (como achamos correto), 
é possível à pessoa com deficiência promover sua própria interdição, para proteger seus 
interesses e seu patrimônio, caso seja adequado e necessário. 

O mesmo vale para o artigo 1.769, e seus incisos I e III, que tratam da legitimidade 
do Ministério Público para a promoção do processo, ampliando-a. Trouxe a expressão 
“deficiência mental ou intelectual”, em contraposição à “doença mental grave” do atual 
Código de Processo Civil.

Art. 1.769. O Ministério Público somente promoverá o processo 
que define os termos da curatela:
I - nos casos de deficiência mental ou intelectual;
............................................................................................
III - se, existindo, forem menores ou incapazes as pessoas 
mencionadas no inciso II.

O Código de Processo Civil de 2015 tornou facultativa a presença de especialistas 
para assistir o juiz durante a entrevista pessoal do interditando, ao passo em que o 
Estatuto tornou obrigatória a assistência. Além disso, o artigo 1.771 do Código Civil teve 
sua redação alterada pelo Estatuto, que substituiu a expressão “especialistas” por “equipe 
multidisciplinar”, que deverá assistir o juiz para que tenha condições de bem definir os 
termos da curatela.

61  Item “c” do Preâmbulo da Lei nº 13.146/2015: “Reafirmando a universalidade, a indivisibi-
lidade, a interdependência e a inter-relação de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, 
bem como a necessidade de garantir que todas as pessoas com deficiência os exerçam plenamente, sem 
discriminação.”.
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Art. 1.771. Antes de se pronunciar acerca dos termos da curatela, 
o juiz, que deverá ser assistido por equipe multidisciplinar, 
entrevistará pessoalmente o interditando.

Já o artigo 1.772 do Código Civil, apesar de alterado pela Lei 13.146/2015, está em 
consonância com o disposto no Código de Processo Civil em seu artigo 755. Desta forma, 
podemos considerar como revogado o artigo do Código Civil e como vigente a integralidade 
do disposto no artigo 755 do Código de Processo Civil:

Art. 755. Na sentença que decretar a interdição, o juiz:
I - nomeará curador, que poderá ser o requerente da interdição, e 
fixará os limites da curatela, segundo o estado e o desenvolvimento 
mental do interdito;
II - considerará as características pessoais do interdito, observando 
suas potencialidades, habilidades, vontades e preferências.
§ 1o A curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender 
aos interesses do curatelado.
§ 2o Havendo, ao tempo da interdição, pessoa incapaz sob a guarda 
e a responsabilidade do interdito, o juiz atribuirá a curatela a quem 
melhor puder atender aos interesses do interdito e do incapaz.
§ 3o A sentença de interdição será inscrita no registro de 
pessoas naturais e imediatamente publicada na rede mundial de 
computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo 
e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 
permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e 
no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, 
constando do edital os nomes do interdito e do curador, a causa 
da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, 
os atos que o interdito poderá praticar autonomamente.

4. A curatela

Como bem disse o professor Pablo Stolze, a pessoa com deficiência passa a ser 
compreendida como pessoa “dotada de capacidade legal, ainda que se valha de institutos 
assistenciais para a condução da sua própria vida”. 62

62  STOLZE, Pablo. Estatuto da Pessoa com Deficiência e sistema de incapacidade civil. Re-
vista Jus Navigandi, Teresina, ano 20, n. 4411, 30jul. 2015. Disponível em: <https://jus.com.br/arti-
gos/41381>. Acesso em: 30 out. 2016.
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A lei prevê como institutos assistenciais a tomada de decisão apoiada e a curatela. 
São institutos com natureza de medida protetiva e não de interdição de direitos.63

A curatela é a decorrência do processo de interdição.
Esta deve ser medida excepcional, portanto se possível deverá a pessoa com deficiência 

valer-se da tomada de decisão apoiada, medida introduzida em nosso ordenamento com a 
Lei 13.146/15, que adicionou artigos ao Código Civil: 

Art. 1.783-A. A tomada de decisão apoiada é o processo pelo 
qual a pessoa com deficiência elege pelo menos 2 (duas) pessoas 
idôneas, com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua 
confiança, para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre 
atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e informações 
necessários para que possa exercer sua capacidade.
(....)

A previsão do procedimento de tomada de decisão apoiada no Código Civil fez com 
que a lei material contenha normas procedimentais, que seriam mais bem alocadas no 
Código de Processo Civil.

Como escreveu Rodrigo da Cunha Pereira, “quando se interdita alguém, retira-lhe a 
capacidade civil e consequentemente expropria-se a sua cidadania. O curatelado é retirado 
do lugar de sujeito de desejo e sujeito social.”. Compara a interdição a uma “morte civil”, 
uma “morte em vida”. 64

A curatela deve durar o menor tempo possível, sendo necessário que o juiz explane 
de forma clara na sentença que a institui as razões e motivações que o levaram a entender 
que a medida é adequada e preserva os interesses do curatelado.

A principal mudança trazida pelo Estatuto diz respeito aos limites da curatela, que 
passa a ser restrita aos atos de conteúdo patrimonial ou econômico. Esta é uma das maiores 
polêmicas sobre o assunto, pois o atual Código de Processo Civil não restringiu a curatela a 
estes casos. Apenas prevê que o juiz nomeará curador, fixando os limites da curatela, porém 
sem limitá-los apenas aos atos de natureza patrimonial ou econômico.

Como disse Pablo Stolze: “desaparece a figura da ‘interdição completa’ e do ‘curador 
todo-poderoso e com poderes indefinidos, gerais e ilimitados’”. 65

63  LÔBO. Paulo. Com Avanço Legal Pessoas com Deficiência Mental não são mais Incapa-
zes. Fonte:  http://www.conjur.com.br/2015-ago-16/processo-familiar-avancos-pessoas-deficiencia-
-mental-nao-são-incapazes.  Acesso em: 30 de out. de 2016.

64 - PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Lei 13.146 Acrescenta Novo Conceito para Capacidade 
Civil. Fonte: Fonte: http://www.conjur.com.br/2015-ago-10/processo-familiar-lei-13146-acrescen-
ta-conceito-capacidade-civil. Acesso em: 30 de out. de 2016.

65 STOLZE, Pablo.  É o fim da interdição?  Revista Jus Navigandi, Teresina,  ano 21,  n. 
4605, 9 fev. 2016. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/46409>. Acesso em: 29 de out. 2016.
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Antes de o Estatuto entrar em vigor, já havia a possibilidade de o juiz fixar os 
limites da curatela para os deficientes mentais, ébrios habituais, viciados em tóxicos e os 
excepcionais sem completo desenvolvimento mental restringindo-a aos atos previstos no 
artigo 1.782 do Código Civil, próprios da curatela que cabia ao pródigo: 

Artigo 1.782: A interdição do pródigo só o privará de, sem 
curador, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, 
demandar ou ser demandado, e praticar, em geral, os atos que não 
sejam de mera administração. 

Contudo, esta não era a regra; apenas uma possibilidade.
O Enunciado 574 da VI Jornada de Direito Civil já recomendava: “A decisão judicial 

de interdição deverá fixar os limites da curatela para todas as pessoas a ela sujeitas, sem 
distinção, a fim de resguardar os direitos fundamentais e a dignidade do interdito (art. 1.772 
do CC).” – grifo nosso.

De fato, como bem resumido nas justificativas deste enunciado “Sujeitar uma pessoa 
à interdição total quando é possível tutelá-la adequadamente pela interdição parcial é uma 
violência à sua dignidade e a seus direitos fundamentais. A curatela deve ser imposta no 
interesse do interdito, com efetiva demonstração de incapacidade. A designação de curador 
importa em intervenção direta na autonomia do curatelado.”

Com a entrada em vigor do Estatuto, fixou-se a regra:

Art. 85. A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos 
direitos de natureza patrimonial e negocial.
§ 1o A definição da curatela não alcança o direito ao próprio 
corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à 
saúde, ao trabalho e ao voto.
(...)

Paulo Lôbo diz que “não há que se falar mais de ‘interdição’, que, em nosso direito, 
sempre teve por finalidade vedar o exercício, pela pessoa com deficiência mental ou 
intelectual, de todos os atos da vida civil, impondo-se a mediação de seu curador. Cuidar-
se-á, apenas, de curatela específica, para determinados atos.”66 – grifo nosso. 

O atual Código de Processo Civil ainda usa a expressão “interdição” para o processo 
que fixa os termos da curatela. Pensamos que tal expressão não deve ser extinta, pois já 
consagrada pela tradição. Contudo, seu uso agora limita-se a uma interdição parcial.

66 LÔBO. Paulo. Com Avanço Legal Pessoas com Deficiência Mental não são mais Incapa-
zes. Fonte:  http://www.conjur.com.br/2015-ago-16/processo-familiar-avancos-pessoas-deficiencia-
-mental-nao-são-incapazes. Acesso em: 30 de out. de 2016.
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CONCLUSÃO

Diante de tudo que foi exposto, deve-se analisar a capacidade, e por consequência a 
necessidade de curatela ou tomada de decisão apoiada, sob a ótica do princípio fundamental 
da dignidade da pessoa humana, e sob esse prisma, não se pode repartir ou dividir a 
personalidade de nenhum ser humano. 

A vontade do curador não pode substituir a vontade do curatelado. O curador deve 
sempre buscar qual seria a real vontade do curatelado, no que diz respeito ao ato a ser 
praticado. A declaração de incapacidade, até porque relativa, deve ser muito bem delineada. 

Nota-se, pela conjugação dos artigos citados, que o Estatuto tem a intenção de 
mudar a compreensão a respeito da incapacidade. Um indivíduo pode não ser capaz de 
compreender as diversas implicações decorrentes de um ato negocial, porém ser plenamente 
capaz de amar outra pessoa e desejar relacionar-se com ela, podendo inclusive casar-se. 

Contudo, conforme já dito, pensamos que para a prática de qualquer ato, seja ele de 
natureza negocial e/ou patrimonial ou não, é necessário que haja manifestação de vontade 
para que o ato possa preencher um de seus requisitos de existência. 

Assim, ainda que o texto legal diga que a curatela afetará somente atos negociais 
ou patrimoniais, as pessoas que possuem uma deficiência que as impede de manifestar 
sua vontade, seja de forma permanente ou transitória, estarão impedidas de praticar atos. 
Precisarão, portanto, de representação exercida por um curador mesmo para os atos que 
extrapolem os limites do artigo 85 do Estatuto. 

Caso a interpretação extraída do texto legal seja outra, a segurança jurídica na 
prática de atos hígidos restará afetada. É importante sabermos compreender a pessoa com 
deficiência sem incapacitá-la, porém não devemos descuidar do mínimo legal necessário 
para que os atos praticados preencham o requisito mínimo de existência. 
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O PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO NOS CA-
SOS DE ADOÇÃO: análise da efetividade da Lei n. 13.509/17.

THE PRINCIPLE OF REASONABLE DURATION OF THE PROCESS IN 
CASES OF ADOPTION: analysis of the effectiveness of Law no. 13.509/17.

Mirella de Carvalho Bauzys Monteiro67

SUMÁRIO. INTRODUÇÃO. 1 Princípio da razoável duração do 
processo. 2 Importância da celeridade no processo de adoção. 3 
Alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente. 4 Efetividade 
da Lei n. 13.509/2017 no alcance da celeridade. CONCLUSÃO. 
REFERÊNCIAS. 

RESUMO: O princípio da razoável duração do processo tem 
especial importância nas ações de adoção, destituição do poder 
familiar e habilitação de pretendentes à adoção, por terem como 
resultado a colocação em família substituta crianças que estão 
afastadas do convívio familiar. O convívio familiar é direito da 
criança e do adolescente, sendo imprescindível para o seu pleno 
desenvolvimento, logo, eventual afastamento familiar, decorrente 
de uma variedade de motivos, deve ser o mais breve possível. 
Visando dar maior celeridade a tais processos, foi editada a Lei n. 
13.509/2017, que, para tanto, fixou prazos máximos para conclusão 
dos processos de destituição do poder familiar, habilitação para 
adoção e de adoção, bem como prazo para propositura de ação de 
destituição do poder familiar pelo Ministério Público. Ocorre que 
somente modificação da lei não alcança a celeridade pretendida, 
tendo em vista ausência de estrutura do Judiciário e do Ministério 
Público, principalmente, no que tange ao número de promotores, 
juízes, serventuários e técnicos da área da infância e juventude. 
Ademais, a demora também pode ser decorrente de outros fatores, 

67  Mestranda em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 
Especialista em Interesses Difusos e Coletivos pela Escola Superior do Ministério Público (2009). 
Graduada em Direito pela Universidade de São Paulo (2005). Promotora de Justiça da Infância e da 
Juventude do Ministério Público de São Paulo. Coordenadora do Fórum Nacional dos Membros do 
Ministério Público da Infância e Adolescência (PROINFÂNCIA). 
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tal como a ausência de pessoas interessadas a adotar crianças e 
adolescentes mais velhos. 

PALAVRAS-CHAVE: Duração do Processo. Adoção. Poder 
Familiar. Infância e Juventude. 

ABSTRACT: The principle of reasonable duration of the process 
is especially important in the adoption actions, destitution of 
family power and qualification of applicants for adoption, as 
they result in the placement of a substitute family in children 
who are away from family life. Family life is the right of children 
and adolescents, being essential for their full development, 
therefore, any possible family leave, resulting from a variety of 
reasons, should be as brief as possible. In order to speed up such 
processes, Law no. 13,509 / 2017, which, for this purpose, set 
maximum deadlines for completing the processes of destitution 
of family power, qualification for adoption and adoption, as well 
as a deadline for filing an action to remove family power by the 
Public Ministry. It just so happens that modification of the law 
does not achieve the intended speed, given the lack of structure 
of the Judiciary and the Public Ministry, especially with regard 
to the number of prosecutors, judges, servants and technicians in 
the area of   childhood and youth. Furthermore, the delay can also 
be due to other factors, such as the absence of people interested in 
adopting older children and adolescents

KEYWORDS: Process Duration. Adoption. Family Power. 
Childhood and youth.

INTRODUÇÃO 

A grande fila de pretendentes à adoção e o número de crianças institucionalizadas 
atualmente no país trazem grande preocupação social quando à morosidade dos processos 
relacionados à adoção. 

Em razão disto, com o objetivo de trazer maior agilidade nestas causas, foi editada 
recentemente a Lei n. 13.509/2017, que, dentre as alterações trazidas ao referido Estatuto, 
está a fixação de prazos máximos para a conclusão das ações de adoção, destituição do 
poder familiar e habilitação à adoção. 

Desta forma, o presente artigo propõe, primeiramente, fazer uma reflexão sobre 
a importância da garantia do princípio da razoável duração do processo nos casos de 
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colocação em família substituta, para, em seguida, apreciar se a recente alteração legislativa 
é eficaz para sua concretização. 

1. Princípio da razoável duração do processo 

O princípio da razoável duração do processo ou celeridade processual foi 
expressamente introduzido no nosso ordenamento jurídico por meio da Emenda 
Constitucional n. 45/04, que acrescentou o inciso LXXVIII ao rol dos direitos fundamentais 
previstos no artigo 5º da Constituição Federal: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, 
são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de 
sua tramitação” 

Conforme Nelson Nery Júnior (2009, p. 314), 

o princípio da duração razoável possui dupla função porque, 
de um lado, respeita ao tempo do processo em sentido estrito, 
vale dizer, considerando-se a duração que o processo tem desde 
seu início até o final com o trânsito em julgado judicial ou 
administrativo, e, de outro, tem a ver com a adoção de meios 
alternativos de solução de conflitos, de sorte a aliviar a carga de 
trabalho da justiça ordinária, o que, sem dúvida, viria a contribuir 
para abreviar a duração média do processo. 

Observa-se que a celeridade processual é fundamental para ser garantida a efetividade 
do processo na concretização do direito material pretendido. 

A efetividade é definida por DINAMARCO (1993, p. 270) como “a ideia de que o 
processo deve ser apto a cumprir integralmente toda a sua função sócio-política-jurídica, 
atingindo em toda a plenitude todos os seus escopos institucionais”. 

Logo, como forma de garantir a justiça, objetivo da propositura de uma ação, é 
imprescindível que esta, para chegar ao seu resultado, dure o menor tempo possível. 

Desta forma, MELO ressalta que 

A demora, antítese do tempo razoável do processo, está entre os 
obstáculos funcionais de acesso à justiça. Com isso, a duração 
razoável seria um princípio decorrente do postulado do acesso à 
justiça, no sentido material, já que o aceleramento do processo 
é uma exigência de ordem técnica (aproximação entre o fato 
gerador da demanda e o fornecimento da tutela jurisdicional), 
mas, sobretudo uma exigência sócia. A sociedade não a demora, a 
perpetuação de situações (MELO, 2010, p. 207).
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Assim, é função estatal garantir com que o Poder Judiciário e todos os demais atores 
processuais tenham estrutura suficiente para que não seja desperdiçado tempo de maneira 
desnecessária. Neste sentido: 

Um Estado democrático não pode abandonar seus cidadãos 
a um processo lento e viciado, pois não é raro que as vidas e o 
destino das pessoas estejam diretamente vinculados à solução 
de um determinado processo, motivo pelo qual é extremamente 
leviano fazê-los aguardar tempo excessivo pela decisão judicial, 
somente porque falta interesse e vontade política para estruturar 
e aparelhar adequadamente o Poder Judiciário. Como dissemos 
no corpo do trabalho, um processo que dura um dia a mais do 
estritamente necessário não terá duração razoável e já será injusto. 
(HOFFMAN, 2006, p. 212) 
 

2. Importância da celeridade no processo de adoção

No que tange às ações de adoção e destituição do poder familiar, enfoque do presente 
estudo, o princípio da razoável duração do processo ganha relevância ainda maior. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, baseado no princípio da proteção integral, 
garante, em seu artigo 4º, o direito à convivência familiar, reforçando o já previsto no artigo 
227 da Constituição Federal:  

Art. 4º  É dever da família, da comunidade, da sociedade em 
geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a 
efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, 
à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária (grifos nossos).

A adoção é uma espécie de colocação em família substituta, na qual uma criança 
ou adolescente terá a oportunidade de ter novamente garantido o seu direito à convivência 
familiar, que, por algum motivo, precisou ser violado. 

A disponibilização de uma criança ou adolescente para adoção pode ocorrer de 
maneira voluntária, ou seja, os genitores manifestaram esse desejo de entrega, tal qual 
previsto no artigo 13, parágrafo 1º, e no artigo 19-A, ambos do Estatuto da Criança ou do 
Adolescente. Ou também poderá ocorrer por conta de abandono dos pais ou por ter sido 
necessário o afastamento do convívio familiar com a família de origem, hipótese em que 
a convivência colocar em risco outros direitos da criança, como a vida e a saúde, seja por 
maus tratos, negligência, abuso sexual, ou outro motivo. 
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Assim, nessas situações acima citadas, tendo em vista o melhor interesse da criança, 
será dada prioridade à proteção de outros direitos, após a ponderação de valores, em 
detrimento do direito à convivência familiar. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê em seu artigo 100, parágrafo único, X, 
o princípio da prevalência da família: 

X - prevalência da família: na promoção de direitos e na proteção 
da criança e do adolescente deve ser dada prevalência às medidas 
que os mantenham ou reintegrem na sua família natural ou extensa 
ou, se isto não for possível, que promovam a sua integração em 
família substituta.

Logo, nas hipóteses de necessidade de afastamento do convívio familiar, 
primeiramente, será trabalhada a possibilidade de reintegração na sua família natural, que 
são os pais, ou na família extensa, que são os “parentes próximos com os quais a criança ou 
adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade” (art. 25, parágrafo único, 
ECA).  

Caso seja constatada a impossibilidade de reintegração à família natural ou extensa 
e havendo a violação aos direitos inerentes ao poder familiar, será proposta a ação de 
destituição do poder familiar, cuja sentença resultará na extinção do vínculo com a família 
de origem e a viabilidade de inserção da criança ou adolescente em uma nova família, 
através da adoção. 

Todo o trabalho realizado, tanto judicialmente quanto por todos que atuam com 
aquela criança, deverá ser no sentido de o afastamento do convívio com a família ser o mais 
breve possível. 

Isto porque o direito à convivência familiar é imprescindível para o integral 
desenvolvimento do ser humano. Neste sentido, é a conclusão científica: 

As observações diretas dos efeitos danosos que a privação total de 
cuidados maternos tem sobre crianças pequenas foram realizadas 
por um grande número de especialistas e demonstraram que o 
desenvolvimento infantil pode ser afetado física, intelectual, 
emocional e socialmente. Todas as crianças com menos de sete 
anos parecem estar sujeitas a este risco, e alguns dos efeitos são 
claramente discerníveis já nas primeiras semanas de vida. Um 
grande número de pesquisadores estudou detalhadamente os 
efeitos da privação de cuidados maternos em bebês de instituições. 
Os resultados de sua pesquisa são complicados demais para serem 
detalhados aqui, mas todos mostraram que os efeitos perniciosos 
da separação da mãe podem ser observados desde as primeiras 
semanas de vida de muitos bebês. Esta conclusão, a que chegaram 
vários pesquisadores renomados, não deixa margem a dúvida 
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quanto ao fato de que o desenvolvimento da criança que vive 
em instituições está abaixo da média desde a mais tenra idade 
(BOWLBY, 2006. p.12).

FARIAS e ROSENVALD (2014, p. 34) igualmente reforçam a necessidade de o ser 
humano de ser criado no seio de uma família: 

É certo que o ser humano nasce inserto no seio familiar nasce 
inserto no seio familiar-estrutura básica social- de onde se inicia a 
moldagem de suas potencialidades com propósito da convivência 
em sociedade e da busca de sua realização pessoal. No âmbito 
familiar, vão se suceder os fatos elementares da vida do ser 
humano, desde o nascimento até a morte. No entanto, além da 
atividade de cunho natural, biológico, psicológico, filosófico…, 
também é a família o terreno fecundo para fenômenos culturais, 
tais como as escolhas profissionais e afetivas, além da vivência dos 
problemas e sucessos. Nota-se, assim, que é nesta ambientação 
primária que o homem se distingue dos demais animais, pela 
susceptibilidade da escolha de seus caminhos e orientações, 
formando grupos onde desenvolverá sua personalidade, na busca 
da felicidade.

Além disso, tendo em vista as dificuldades de serem concretizadas as adoções tardias, 
ou seja, aquela para crianças maiores de 5 anos, em decorrência da falta de pretendentes 
interessados a este perfil etário, o tempo para a colocação na família substituta será crucial, 
vez que a eventual demora poderá fazer com que o acolhimento se perpetue até a maioridade. 

Como bem ressalta NUNES (2015, p. 25): 

o tempo dos processos é critério fundamental, eis que o lapso de 
tempo que ocorre entre a entrada da criança no sistema de adoção 
e sua disponibilização, propriamente dita, para a adoção é que vai 
determinar as chances em ser colocada em uma nova família, 
pois quando esse lapso de tempo é muito longo, a criança pode 
ultrapassar a barreira dos 5 anos de idade e devido a isso, ver suas 
chances de ser adotada serem reduzidas a valores baixos. 

Portanto, deve ser apreciado caso a caso, tendo em vista que não se pode deixar de 
ser efetivamente tentada a reintegração na família biológica, porém, tal tentativa não poderá 
se estender por um período muito longo, pelo fato de a criança não ter muito tempo de 
aguardar sua família se organizar, não só pela imprescindibilidade da convivência familiar 
para seu integral desenvolvimento, mas também por haver o risco de não ser mais possível 
a localização de algum interessado cadastrado ao seu perfil. 
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Este ponto também é reforçado pelo Juiz Sérgio Kreuz, de Cascavel, no Paraná, ao 
afirmar que

a questão do prazo é um dos grandes dilemas da Justiça da 
Infância e da Juventude. Quando o juiz decide com muita rapidez, 
pode estar impedindo que a criança seja reinserida na família 
natural e, quando demora a decidir, poderá estar inviabilizando 
uma futura adoção. “A lei exige que o juiz esgote as possibilidades 
de reintegração na família natural ou extensiva. Mas por quanto 
tempo se deve tentar a reintegração? É uma questão de difícil 
avaliação”, pondera.68

3. Alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente 

Inicialmente, cumpre apontar que a Lei 12.010/09, conhecida como Lei Nacional da 
Adoção, trouxe significativas modificações ao Estatuto da Criança e do Adolescente, visando 
não só dar mais celeridade processual e reduzir o tempo de acolhimento institucional, mas 
também melhor regularizou o procedimento de adoção. 

Importantes acréscimos desta lei, dentre vários, foi a sistematização do cadastro de 
pretendentes à adoção e a necessidade de decisão judicial para a ocorrência do afastamento 
do convívio familiar, por meio de processo em que será observado o contraditório e ampla 
defesa. 

Sobre esta lei, KNOPMAN assim discorre (2014, p. 232): 

Num esforço de reparação da dívida social com milhares  de 
criança e adolescentes alijados da vida em família, e  com 
prevenção contra essa grave forma de violação do  direito, a nova 
lei de adoção preocupou-se em estabelecer  prazos e mecanismos 
para abreviar a permanência de  crianças e adolescentes na 
situação de acolhimento  institucional. Não bastava dizer que o 
acolhimento era transitório e excepcional, é preciso fixar critérios 
para o ingresso, limites para a permanência e procedimentos 
para  o acompanhamento durante o acolhimento evitando a  
banalização dessa medida como alternativa conveniente  para 
a falta e omissão da família, da sociedade e do  Estado. Assim, 
a lei estabeleceu o prazo Máximo de dois  anos e determinou a 
realização de audiências semestrais de  reavaliação da medida; 

68  Disponível em: https://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/adocao/realidade-
-brasileira-sobre-adocao/questao-do-prazo-na-adocao.aspx. Acesso em: 05 de dez. 2018. 
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cada criança e adolescente passou  a ter um plano individual de 
acompanhamento já  vislumbrado, no momento de entrada, o 
futuro  desligamento. 

Recentemente, foi editada a Lei n. 13.509/2017, que trouxe bem menos modificações 
que a legislação anteriormente citada, mas tem como objetivo justamente agilizar o processo 
de adoção, tal qual previsto na exposição de motivos que deu origem ao projeto de lei:  

As proposições são oportunas e adequadas ao contexto atual 
do instituto da adoção no Brasil. Apesar das atualizações feitas 
pela Lei 12.010/2009 – Lei de Adoção, ainda há questões a serem 
enfrentadas para que os processos tenham duração razoável e 
crianças e adolescentes fiquem menos tempo em acolhimento 
institucional. 69

Dentre as modificações da lei que visam o aceleramento do processo, está a redução 
do prazo para que o Ministério Público ingresse com a ação de destituição do poder familiar, 
que antes era de 30 (trinta) dias e passou a ser de 15 (quinze) dias (art. 101, § 10, ECA). 

Outras alterações são referentes à fixação do prazo máximo de conclusão de 120 
(cento e vinte) dias das ações de destituição do poder familiar, habilitação à adoção e de 
adoção, conforme os artigos 163, 197-F, e 47, § 10, respectivamente, do Estatuto da Criança 
e do Adolescente. 

Também foi reduzido o prazo para a reavaliação dos casos das crianças acolhidas 
para cada 3 (três) meses (art. 19, § 1o, ECA), oportunidade em que o juiz deverá avaliar se é 
hipótese de reintegração familiar ou colocação em família substituta. 

Além disso, passou a ser de 18 (dezoito) meses o prazo de permanência de criança e 
adolescente em acolhimento institucional (art. 19, § 2o, ECA), salvo comprovada necessidade 
que atenda ao superior interesse, em decisão fundamentada. 

Outra modificação foi introdução do prazo máximo de 90 (noventa) dias para o 
estágio de convivência antes da adoção (art. 46, ECA), o que antes era deixado ao livre 
critério judicial. 

Por fim, o novo texto legal prevê que terão prioridade de tramitação os processos 
de adoção em que o adotando for criança ou adolescente com deficiência ou com doença 
crônica (art. 47, § 9º, ECA), bem como a prioridade no cadastro das pessoas interessadas em 
adotar criança ou adolescente com deficiência, com doença crônica ou com necessidades 
específicas de saúde, além de grupo de irmãos (art. 50, § 15, ECA).  

69  Disponível em: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessioni-
d=E1C0918DC9894A07BE39EC5AA1FBDB9A.proposicoesWebExterno1?codteor=1594502&-
filename=Tramitacao-PL+5850/2016. Acesso em: 05 de dez. 2018.
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4. Efetividade da Lei n. 13.509/2017 no alcance da celeridade

Após a breve descrição acerca das principais modificações que tem como objetivo 
o aumento da celeridade processual, é importante a análise da efetividade da nova lei, 
especialmente no que tange à fixação de prazos máximos para conclusão dos processos de 
destituição do poder familiar, habilitação para adoção e de adoção.  

Observa-se que dificilmente a mera fixação dos prazos terão efeitos práticos. 
Primeiro, porque são prazos impróprios, cujo descumprimento não acarretará nenhuma 
consequência processual. 

Além disso, verifica-se que a demora na concretização da adoção não ocorre 
por ausência de previsão legal, mas pela falta de estrutura do Judiciário e do Ministério 
Público, principalmente, no que tange ao reduzido número de juízes, promotores de justiça, 
serventuários e técnicos que atuam na área da infância e juventude. 

Como restou muito bem concluído na nota técnica 38/2018, elaborada pelo Centro 
de Apoio Operacional Cível do Ministério Público do Estado de São Paulo, ao apreciar o 
projeto de lei do Senado Federal nº 394 de 2017, que também previa a fixação de prazos 
máximos processuais na adoção: 

A previsão de um tempo limite para a realização de perícias, 
estudos e até para o encerramento do processo, portanto, como 
tem acontecido em várias propostas legislativas, é vazia de 
conteúdo prático concretizável na exata medida em que não 
supera a falta de destinação de verbas para a criação e para a 
correta adequação das Varas e Promotorias (MPSP, 2018).

O mencionado parecer também acrescenta: 

Essas são apenas as fragilidades processuais: talvez a mais grave 
falha seja a limitação de pessoal.  Não há equipe técnica suficiente 
para realizar todos os exames psicossociais, imprescindíveis para 
que o juiz conclua se o caso é de recolocação na família natural, de 
inserção em família extensa ou de acionamento dos casais inscritos 
no cadastro de adotantes. É comum que processos dessa espécie 
aguardem por meses a elaboração de um relatório conclusivo. 
Esse período é extremamente prejudicial aos acolhidos (MPSP, 
2018).

Ademais, ainda sobre a falta de estrutura, observa-se que a ausência varas judiciais 
exclusivas da área da infância e juventude também contribui para a morosidade das ações. 
NUCCI (2014, p. 494) aponta que: 



91

No caso das Varas Privativas da Infância e Juventude, infelizmente, 
há várias Comarcas de médio e grande porte que ainda não as 
possui. Uma das Varas locais, geralmente uma criminal, contém 
um Anexo da infância e Juventude, que trata dos temas referentes a 
este Estatuto. Este tem sido um dos mais sérios entraves para o fiel 
respeito à celeridade do trâmite dos procedimentos relacionados 
à criança e ao adolescente. O juiz titular tem a tendência, em 
Vara cumulativa, de cuidar, em primeiro plano, do que lhe parece 
principal (matéria civil ou criminal), para depois dar atenção ao 
que o próprio Tribunal deu nome de anexo.

Neste sentido também é a opinião de juízes da área, conforme reportagem do jornal 
Folha de São Paulo relacionada à Lei n. 13.509/2017:

Na prática, porém, juízes afirmam que falta estrutura e número 
suficiente de técnicos e juízes para dar conta desses prazos. “Não 
vejo como cumprir a lei sem fazer essa alteração na estrutura. 
É pouco funcionário para muita demanda”, diz Mônica Labuto, 
juíza da 3ª Vara da Infância, Juventude e Idoso do Rio de Janeiro. 
[...]
Mesma avaliação tem Iberê de Castro Dias, juiz assessor da 
Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo. “A lei 
estipula novos prazos, mas isso não reaparelha todas as varas de 
infância do estado”, afirma. 
[...]
Entre os entraves, estão falta de varas específicas para a área de 
infância e de técnicos como assistentes sociais e psicólogos que 
possam fazer o acompanhamento dos casos.  “É indispensável 
que haja o relatório psicossocial, que mostra ao juiz se a adoção 
está sendo benéfica. Mas ainda temos um volume estrondoso 
de processos a serem distribuídos para que esse estudo seja 
realizado, alguns  com mais de um ano”, afirma Walter Gomes de 
Sousa, supervisor de adoção  da Vara de Infância e Juventude do 
DF. (CANCIAN, 2018)70

Aliás, a conclusão de que a lentidão não é por decorrência da falta de leis, mas de 
falta de estrutura judiciária, não é exclusiva da área da infância e da Juventude, conforme 
apontado por NERY JUNIOR (2009, p. 318): 

70  Disponível em: www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/05/lei-para-acelerar-adocoes-no-
-pais-esbarra-em-falta-de-estrutura-da-justica.shtml. Acesso em: 10 de dez. 2018. 
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Leis nós temos. Boas e muitas. Não se nega que reformas na 
legislação processual infraconstitucional são sempre salutares, 
quando vêm para melhorar o sistema. Mas não é menos verdade 
que sofremos de problemas estruturais e de mentalidade. [...] É 
necessário dotar-se o poder público de meios materiais e logísticos 
para que possa melhorar sua infra-estrutura e, ao mesmo tempo, 
capacitar melhor os juízes e servidores públicos em geral, a fim 
de que possam oferecer prestação jurisdicional e processual 
administrativa adequada aos que dela necessitam. 

No que tange especificamente à destituição do poder familiar, reforça-se que a 
sua conclusão é imprescindível para que o processo de adoção também seja finalizado. 
Porém, tendo em vista o direito ao contraditório e ampla defesa, em muitos processos 
há dificuldades de citação, por não localização da família, sendo que, até que ocorra a 
citação por edital, perde-se bastante tempo tentando a localização dos réus em diferentes 
endereços, alguns de comarcas distintas, que demandam precatórias, o que contribui para 
a morosidade processual. 

Neste sentido vale mencionar que nenhuma criança ou 
adolescente será retirado de  sua família natural arbitrariamente, 
mas com direito ao processo legal de sua família biológica, ao qual 
é dado todas as prerrogativas para demonstrar se possui ou não 
condições de manter a criança ou adolescente sob seus cuidados, 
bem como estabelece a lei um prazo razoável para cumprir com 
todas as fases processuais, tanto nos processos de destituição do   
poder familiar, quanto nos processos de adoção (NUNES, 2015, 
p.12).

Como aponta o Centro de Apoio Operacional do Ministério Público de São Paulo: 

Nestes processos há grande dificuldade para completar o ciclo 
citatório, tendo em vista que muitas vezes os pais estão em local 
incerto e não sabido. O tempo necessário para se obter o trânsito 
em julgado é enorme (chegando, por vezes, a uma década), uma 
vez que a sistemática recursal brasileira contempla reclamações 
até os Tribunais Superiores (MPSP, 2018).

Um ponto que deve ser ressaltado, neste aspecto, é que tais demoras nos processos 
de destituição do poder familiar não podem inviabilizar o início da convivência familiar 
na prática, já que se entende que seria possível, liminarmente, após a suspensão do poder 
familiar, ser feita a conduta ao cadastro para início do estágio de convivência e propositura 
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de ação de adoção, com base em relatório técnico. Ocorre que, nesta hipótese, a ação de 
adoção terá que ficar suspensa até a conclusão da ação de destituição do poder familiar. 

Isto porque o artigo 157, do Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê que, 

(...) havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido 
o Ministério Público, decretar a suspensão do poder familiar, 
liminar ou incidentalmente, até o julgamento definitivo da 
causa, ficando a criança ou adolescente confiado a pessoa idônea, 
mediante termo de responsabilidade. 

Assim, com a suspensão do poder familiar, já pode ser imediatamente consultado 
o cadastro de pretendentes à adoção, a fim viabilizar o inicio de estágio de convivência 
e evitar mais prejuízos à criança institucionalizada, para evitar prejuízo ao seu integral 
desenvolvimento. 

Ressalta-se que o próprio Tribunal de Justiça de São Paulo, seguindo o teor do artigo 
849, par. 5º, do provimento 44/2016 do CNJ, permite a consulta ao cadastro mesmo antes de 
sentença definitiva ou trânsito em julgado da destituição do poder familiar: 

A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA a todos os MM. 
Juízes de Direito com jurisdição na área da Infância e Juventude 
e aos profissionais dos setores técnicos (assistentes sociais 
e psicólogos) que, a prudente critério de cada magistrado e 
considerando os casos concretos, poderão ser incluídas no 
cadastro estadual da CEJAI, as crianças e adolescentes sem 
sentença de destituição do poder familiar ou com sentença ainda 
não transitada em julgado, visando a possibilitar pesquisas junto 
aos demais juízos do Estado para colocação em família substituta 
(Comunicado CG n. 1188/2016).71

Neste sentido é o enunciado n. 01 aprovado no II Congresso do Proinfância (Fórum 
Nacional dos Membros do Ministério Público da Infância e Adolescência): 

É possível a colocação de criança ou adolescente em família 
substituta após a antecipação de tutela em ação de destituição 
de poder familiar, constatada improvável a reintegração familiar, 
lastreada em estudo técnico, por meio de concessão de guarda 
provisória a pessoa devidamente cadastrada.72 

71  Disponível em: http://www.tjsp.jus.br/Corregedoria/Comunicados/Comunicado?codigo-
Comunicado=7488. Acesso em: 15 de dez. 2018. 

72   Disponível em: https://www.proinfancia.net/enunciados. Acesso em: 15 de dez. 2018. 



94

Destarte, perfeitamente possível a consulta ao cadastro logo após a suspensão do 
poder familiar, para início de estágio de convivência, tanto que o pedido de adoção pode já 
ser feito diretamente em cartório pelos cadastrados, dispensada a assistência de advogado, 
nos termos do art. 166 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Em relação à previsão de prioridade para a tramitação dos processos ou no cadastro 
de pessoas interessadas em adotar criança ou adolescente com deficiência e doenças graves, 
bem como grupo de irmãos, nos artigos 47, § 9º, e 50, § 15, ambos do ECA, observa-se que 
tal é igualmente sem efeito prático, já que, diante da ausência de pessoas interessadas a este 
perfil, o processo será naturalmente mais rápido. 

Aliás, sabe-se que um dos grandes problemas que causam morosidade na colocação 
em famílias substitutas é a discrepância entre o perfil das crianças e adolescentes disponíveis 
para adoção e o perfil desejado pelos pretendentes, que preferem as que tenham até cinco 
anos de idade. 

Conforme a mencionada reportagem da Folha de São Paulo, analisando dados do 
CNJ (Conselho Nacional de Justiça): 

Enquanto apenas 27% do total de crianças aptas a adoção têm 
até cinco anos, 78% dos pretendentes buscam adotar crianças 
desse perfil.  “O principal gargalo, quando se fala na demora, é 
pela escolha que o próprio adotante faz. Não há problema em 
querer adotar crianças até três anos. Mas não dá para reclamar da 
demora na fila”, afirma Iberê Dias, do TJ-SP (CANCIAN, 2018).

Desta forma, apenas prever legislativamente que será dada prioridade para os 
processos de adoção e habilitação no cadastro não irá estimular a adoção tardia ou de 
crianças com deficiência e nem mudará esta realidade social. Como bem observado pelo 
Centro de Apoio Operacional do Ministério Público do Estado de São Paulo: 

É comum que certas crianças não sejam mais adotadas: pela idade, 
pela existência de deficiência física ou mental ou mesmo em razão 
de fragilidades psicológicas. Não se trata de uma falha legislativa 
ou executiva, mas de uma realidade social identificada na quase 
totalidade das entidades de acolhimento nacionais. É muito raro 
existir casais interessados em uma adoção tardia (MPSP, 2018).

Numa tentativa de transformar esse quadro, além de ser mais difundida culturalmente 
ser a adoção, a fim de serem quebrados alguns mitos e estigmas, deve-se melhorar a estrutura 
e o funcionamento do curso fornecido aos pretendentes à adoção, para que realmente as 
pessoas sejam preparadas e estimuladas a adotar crianças mais velhas e adolescentes, com 
deficiência mental ou física, problemas de saúde ou grupo de irmãos. Além disso, é preciso 
ser feito um acompanhamento técnico mais intenso destes casos, tendo em vistas algumas 
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dificuldades de adaptação que podem surgir, o que é natural, a fim de evitar a devolução 
da criança ou do adolescente após o início do estágio de convivência, para que não ocorra 
frustração e mais traumas psicológicos. 

Importante apontar que alguns creditam a morosidade das ações de adoção e grande 
quantidade de crianças e adolescentes acolhidos na suposta burocratização excessiva que a 
existência do cadastro proporciona 

Tal argumento não é válido, tendo em vista que, como já foi acima exposto, a demora 
tem ocorrido em virtude da ausência de pretendentes cadastrados interessados ao perfil 
da maioria das crianças que estão acolhidas, vez que pessoas que apresentam um perfil de 
faixa etária e situação de saúde mais abrangente conseguem adotar de maneira muito mais 
rápida.  

A posição de Rosa Geane Nascimento, juíza titular da 16ª Vara da Infância e da 
Juventude de Aracaju (SE), é neste sentido, ou seja:

(...) não considera a adoção burocrática e afirma que a demora não 
está no processo em si, mas sim relacionada ao perfil escolhido 
pelos pretendentes. A magistrada explica que tanto o processo de 
habilitação dos candidatos, quanto o de adoção tem um prazo de 
120 dias. O que pode prolongar a espera por um filho é o perfil 
desejado (FREITAS, 2018).

Frise-se que a criação do cadastro de pretendentes à adoção foi um avanço bastante 
importante na garantia dos direitos das crianças a uma convivência familiar que permita o 
seu desenvolvimento saudável, sendo um eficaz instrumento de aferição das condições e 
preparo dos candidatos. Isto porque o cadastro viabiliza um sistema mais justo e democrático, 
com base no critério cronológico, em que todos que possuem mais de 18 (dezoito) anos, 
independentemente da origem socioeconômica, podem se cadastrar e aguardar a criança 
pretendida em igualdade de condições. 

A partir da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente, as 
crianças e adolescentes passaram a ser tratados como sujeito de direitos e não mais como 
objeto ou mercadoria à disposição dos seus pais e do Estado. Logo, tendo em vista as 
irrevogáveis consequências que a adoção pode causar, não possuem os pais a liberdade de 
escolher aqueles que irão adotar seus filhos. Esta é uma prerrogativa da Justiça da Infância 
e da Juventude, que irá aferir a motivação, idoneidade e preparo dos candidatos, ou seja, 
verificará se a adoção, de fato, irá atender o melhor interesse dos adotandos e não dos seus 
pais ou de quem quer que seja. 

Ademais, também como já foi ressaltado, o afastamento do convívio e destituição do 
poder familiar são medidas extremamente drásticas que, para serem tomadas, demandam o 
mínimo de cautela e respaldo técnico, permitindo-se à família o exercício do contraditório 
e ampla defesa, o que ensejará natural demora processual para realização de todos os atos. 

Desta forma, NERY JÚNIOR (2009, p. 318) explica que,
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A busca da celeridade e razoável duração do processo não pode ser 
feita a esmo, de qualquer jeito, a qualquer preço, desrespeitando 
outros valores constitucionais e processuais caros e indispensáveis 
ao estado democrático de direito. O mito da rapidez acima de 
tudo e o submito da hiperdimensionamento da malignidade da 
lentidão são alguns dos aspectos apontados pela doutrina como 
contraponto à celeridade e à razoável duração do processo que, por 
isso, devem ser analisados e ponderados juntamente com outros 
valores e direitos constitucionais fundamentais, notadamente o 
direito ao contraditório e à ampla defesa. 

Na realidade, reforçando-se o que já foi exposto, o problema não está na existência 
do cadastro e forma de seleção em si, mas na sua estrutura e funcionamento, tendo em 
vista a precariedade das varas com atribuições na área da Infância e Juventude, que são as 
responsáveis pela sua manutenção. Em muitas comarcas o sistema ainda é inoperante por 
falta de equipe técnica suficiente e recursos para a realização dos cursos de pretendentes. 

Infelizmente, o país não possui estrutura para aplicar as inovações 
de 2009. Os cadastros regionais e nacionais e a fixação do período 
do estágio de convivência são feitos com muita delonga. O 
processo de habilitação dos adotantes, ou seja, o “período de 
preparação psicossocial e jurídica”, também demora muito para 
ocorrer. Não há equipe técnica psicossocial em número suficiente 
em todo o Brasil. Ademais, em regiões menos desenvolvidas o 
sistema se torna inoperante. (KUMPEL, 2018)

Observa-se que recentemente foi lançado no Conselho Nacional de Justiça um novo 
sistema para o cadastro de pretendentes à adoção, que promete sanar algumas dificuldades 
do sistema atual, porém, ainda não entrou em funcionamento para que possa ser avaliada 
sua eficácia73.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, verifica-se que, de fato, o princípio da razoável duração do processo 
é de extrema importância na área da infância e juventude, principalmente, nos processos 
que envolvem adoção e destituição do poder familiar. 

Isto porque a demora processual poderá prejudicar o desenvolvimento integral da 
criança e do adolescente que está privado do convívio familiar. 

73  http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87464-corregedoria-lanca-sistema-integrado-de-adocao-
-e-acolhimento
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Contudo, após apreciar algumas das alterações trazidas pela Lei n. 13.509/2017, bem 
como a realidade das varas judiciais e de outros profissionais que atuam na área da Infância 
e Juventude no nosso país, verifica-se que apenas a previsão legislativa não é suficiente a 
garantir maior celeridade processual. 

A lentidão na concretização das adoções e colocação das crianças em famílias 
substitutas é decorrente principalmente de dois fatores: falta de estrutura do Judiciário e 
demais atores que atuam na área da infância e juventude, bem como da discrepância do 
perfil buscado pelos pretendentes à adoção e, relação ao da maioria das crianças que estão 
disponíveis. 

Assim, muito além da edição de leis sem resultados práticos, é urgente a realização 
de uma reforma no Sistema de Garantia de Direitos da criança e do adolescente, com efetiva 
melhoria da estrutura física, quantidade e qualificação dos profissionais atuantes, inclusive, 
para fins de estimular socialmente e dar o respaldo necessário às adoções tardias, de irmãos 
e/ou de crianças e adolescentes com deficiência ou problemas crônicos de saúde. 

Como muito bem apontado por NERY JÚNIOR (2009, p. 319):

Para que se dê efetividade à garantia constitucional da celeridade 
e duração razoável do processo judicial é necessário equipar-
se o poder Judiciário do aparato logístico de que precisa para 
dar cumprimento ao comando constitucional, constituído de 
melhoria da capacitação técnica dos juízes e dos elementos 
materiais necessário ao bom desempenho das funções dos 
magistrados e dos auxiliares da justiça. 

Destarte, somente desta forma que será possível garantir o aceleramento e a 
efetividade dos processos de adoção, destituição familiar e habilitação à adoção, com 
a rápida viabilização de uma convivência familiar sadia a um número maior de criaças 
e adolescentes, o que efetivamente concretizará a sua proteção integral, como objetiva a 
Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente.
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RESUMO: O presente ensaio pretende analisar as restrições 
impostas, em prol da eficiência do Poder Judiciário, ao instituto 
jurídico do duplo grau de jurisdição. Por meio de um breve 
levantamento das exigências objetivas que o litigante deve 
cumprir para ter seu recurso apreciado pela segunda instância 
verifica-se que preparo é o elemento que mais obsta o acesso 
a essa via. Em se tratando, o duplo grau de jurisdição, de uma 
garantia essencial aos ordenamentos jurídicos esse artigo 
perpassará pelo tema apontando sua fragilização. Isso por que 
sua inobservância fere toda organização e estrutura do Poder 
Judiciário.

PALAVRAS-CHAVES: Garantia constitucional. Duplo Grau de 
Jurisdição. Preparo. 

ABSTRACT: This essay intends to analyze the restrictions 
imposed, in favor of the efficiency of the Judiciary, on the legal 
institute of the double degree of jurisdiction. Through a brief 

74  Mestre e Doutorando em Direito Financeiro e Tributário pela Faculdade de Direito da Uni-
versidade de São Paulo (USP). Advogado.
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survey of the objective requirements that the litigant must fulfill 
in order to have his appeal assessed by the second instance, it 
appears that preparation is the element that most impedes access 
to this route. As regards the double degree of jurisdiction, which 
is an essential guarantee to the legal systems, this article will pass 
through the theme pointing out its fragility. This is because their 
non-compliance hurts the entire organization and structure of the 
Judiciary.

KEYWORDS: Constitutional guarantee. Double Degree of 
Jurisdiction. Preparation.

INTRODUÇÃO

O processo judicial é a principal via que o cidadão tem para reclamar seus direitos. 
“O poder judiciário é o que tem por missão aplicar contenciosamente a lei a casos 
particulares”75, ensina Pedro Lessa.   

Por força da inafastabilidade da jurisdição o magistrado é obrigado a manifestar-se 
no processo e, sendo assim, proferir uma decisão. Por maior que seja a capacidade técnica 
de um juiz, seus jurisdicionados ainda estarão diante de uma pessoa falível. 

Diante da insegurança jurídica que causaria a apreciação de uma demanda judicial 
somente por uma pessoa, em uma única instância, as ações judiciais no ordenamento 
jurídico brasileiro estão sujeitas, caso queira o interessado, a revisão por um órgão colegiado. 

“Além de atender, subjetivamente, à natural inconformidade do vencido em relação 
à decisão contrária, esta pode realmente ser injusta ou incorreta, de forma que se deve 
possibilitar sua revisão pelo órgão ad quem”76, ensina Ada Pellegrini.

Na temática dos recursos, dois são os princípios fundamentais 
que se defrontam e devem ser conciliados. De um lado, a 
imposição do princípio da justiça leva a pensar que quanto mais 
se examinar uma decisão, mais possível será perfeita distribuição 
da justiça. Do outro lado, a observância do princípio da certeza 
jurídica impõe a brevidade do processo, a exigir que uma decisão 

75 LESSA, Pedro, 1859-1921. Do poder Judiciário. Brasília: Senado Federal, Conselho Edito-
rial, 2003, p. 01. 

Extraído do original. Assim sendo judiciário sem acento; e aplicar com duas consoantes (p). 
76  GRINOVER, Ada Pellegrini. Recurso no processo penal: teoria geral dos recursos, recursos 

em espécie, ações de impugnação, reclamação aos tribunais. – 3a ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2001, p. 21.



101

seja proferida uma vez por todas, sem procrastinações inúteis, no 
menor tempo possível77.

O Poder Judiciário enfrenta o desafio de entregar uma decisão judicial definitiva 
célere que seja resultado de uma apreciação ampla e revista. O jurisdicionado fica mais 
conformado com uma decisão judicial apreciada por mais de uma instância. Por outro lado 
uma quantidade infinita de recursos, não impondo nunca uma resposta definitiva, traz 
uma sensação de instabilidade nas decisões do Judiciário. No cerne desse embate, que deve 
trazer um resultado equilibrado, encontra-se o duplo grau de jurisdição.

Com intuito de assegurar maior estabilidade as decisões judiciais, o recurso será 
“quase sempre submetido a um julgamento por um tribunal de segundo grau, constituído 
em geral por magistrados de maior experiência e cultura, uma vez que a magistratura é 
organizada em carreira, com promoções por antiguidade e merecimento”78.

O duplo grau de jurisdição funciona ainda como uma ferramenta administrativa 
de controle dos atos dos magistrados de primeira instância. Ada Pellegrini79 ressalta que 
nenhum ato estatal pode escapar do controle. “Trata-se de controle interno, exercido por 
órgãos da jurisdição diversos do que julgou em primeiro grau, a aferirem a legalidade e a 
justiça da decisão por este proferida”80. 

O duplo grau é uma garantia de que o tutelado estará abrigado pelo princípio do 
devido processo legal e exercerá sua defesa da forma mais ampla possível. Na observação 
de Ada Pellegrini “um sistema de juízo único fere o devido processo legal, que é garantia 
inerente às instituições políticos-constitucionais de qualquer regime democrático”81. 
É senso comum entre os operadores do direito o fato de que o devido processo legal é a 
garantia das garantias constitucionais.

Algumas exceções ao princípio do duplo grau se aplicam no direito civil. Contudo, 
importa destacar, que “o processo penal não conhece casos de supressão do segundo grau 
de jurisdição”82.

Uma breve exceção ao exemplo brasileiro surge dos julgamentos penais ocorridos 
nos Estados Unidos. A partir de uma análise de Direito Comparado, tão relevante nos 
estudos jurídicos, depreende-se que quase 90% das decisões em matéria penal são tomadas 
por um júri. 

Uma vez pronunciada a decisão dos jurados, não sendo constatados motivos para a 
anulação do júri, não há revisão da matéria de fato por instâncias superiores. É a decisão do 
povo, logo, imutável pelos magistrados.

A soberania popular manifestada por meio da decisão de um corpo de jurados limita 
os recursos e a reapreciação do crime por uma segunda instância. Dessa feita, no direito 

77  Idem,  p. 21.
78 GRINOVER, Ada Pellegrini. op. cit. (nota 02), p. 22.
79 Idem, p. 22.
80 Idem, p. 22.
81  Idem, p. 23-24. 
82 Idem, p. 24.
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penal norte americano, o preceito do duplo grau de jurisdição é uma questão de menor 
importância.

O sistema judicial brasileiro, assim como outros campos da realidade social, foi 
significantemente impactado por mudanças técnicas. Heidegger apontou o predomínio da 
técnica ao constatar a soberania dos meios em relação aos fins pretendidos. Chama atenção, 
do raciocínio do filósofo Alemão, a compreensão de “um universo no qual a preocupação 
com os fins, com os objetivos últimos da história humana, vai desaparecer totalmente em 
benefício único e exclusivo da atenção aos meios”83.  

A soberania da técnica impregnou os procedimentos judiciais, antes vertidos 
de natureza eminentemente jurídica, de elementos com finalidade única de obter maior 
eficiência. Vários motivos ensejaram a primazia da eficiência nos processos judiciais 
brasileiros.

A ideia de que o Poder Judiciário forneça uma solução adequada e de forma rápida 
não encontra objeção. Resta saber, pois, se as garantias dos cidadãos em juízo estão sendo 
respeitadas. 

1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA

Muito embora o código de Hamurabi já prescrevesse sanções para o juiz que 
proferisse decisão equivocada, foi no Direito romano que surgiu o sistema recursal. O duplo 
grau surgiu como forma do imperador controlar as decisões da Justiça. Fato que lhe garantia 
um enorme controle dos seus concidadãos. 

“A posteriori, a evolução do próprio Direito romano encarregou-se de atribuir a 
responsabilidade pelo julgamento dos recursos a outros juízes que não os prolatores das 
sentenças impugnadas”84, observa Djanira Radamés de Sá. O sistema recursal romano era 
bastante evoluído para a época explica a autora. Tal fato se deve as suas duas principais 
características; a pluralidade de instâncias; e as limitações ao direito de recorrer em razão 
do grau hierárquico do prolator da sentença. 

A história se encarrega de explicar a aniquilação do evoluído Império Romano pelos 
povos bárbaros. Tragicamente sua destruição devastou sofisticadas práticas jurídicas e 
implicou num retrocesso civilizatório.

O fato do duplo grau ter surgido no Império Romano, que notadamente tratava 
inicialmente de conflitos entre particulares, revela sua conexão com o Processo Civil. A 
inconformidade se exprime no ato formal da apelação. Em latim “appelatio est provocatio 
ad maiorem judicem”.

83  Martin Heidegger, apud Ferry; Luc. FERRY, Luc. Aprendera viver [recurso eletrônico]: 
filosofia para os novos tempos. – Rio de Janeiro: Objetiva, 2012, p. 141.

84 SÁ, Djanira Maria Radamés de. Duplo grau de jurisdição: conteúdo e alcance constitucional. 
– São Paulo: Saraiva, 1999, p. 81. 
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1.1. O duplo grau de jurisdição no ordenamento jurídico pátrio: uma abordagem 
jurídica

A Justiça brasileira, no fim do período colonial, contava com magistrados e tribunais 
próprios, observa Paulo Lopes85. Entretanto as últimas instâncias recursais encontravam se 
em Portugal. A corte revisional da primeira instância se dava no âmbito dos tribunais de 
apelação da Relação da Bahia (fundado em 1609) e o da Relação do Rio de Janeiro (fundado 
em 1751).Esse período foi marcado pelo Direito régio, a justiça dos senhores de terras, a 
justiça das câmaras municipais e o Direito eclesiástico86.   

A Constituição do Império de 1824, em seu artigo 158, consagrava expressamente a 
garantia do duplo grau. Importa destacar que no Império os tribunais de segunda instância 
eram compostos em sua maioria por juízes leigos sem nenhuma formação em Direito. 

A Carta de 1824 dispôs também sobre a criação das relações das províncias – 
Tribunais que seriam responsáveis por julgar as apelações ingressadas na segunda instância. 
Mas conforme observa Celso de Mello87 isso só ocorreu com o advento da República.

Apesar da instalação do Supremo Tribunal (Supremo Tribunal de Justiça do Império) 
em 8 de Janeiro de 1829, verificou-se a permanência de instância recursal em terras 
portuguesas. Foi no ano de 1833 que a Casa de Suplicação, instância recursal inicialmente 
ligada ao rei, onde se aplicava o Direito português, encerrou suas atividades. Restando ao 
Supremo Tribunal a “atribuição regimental de revisar os feitos dos tribunais interiorizados 
por todo o país. Também coube ao supremo, naquela época, esclarecer a legislação e 
centralizar a jurisprudência”88.

A independência brasileira trouxe a racionalização das inúmeras esferas do judiciário. 
E a passagem do Império para a República foi responsável pelo início da organização 
judiciária federal, assim como temos hoje. 

“Na Constituição Provisória outorgada pelo decreto 848, de 11 de Outubro de 
1890, são estabelecidos, nos artigos 54 a 61, os princípios da organização judiciária federal, 
incluindo a instalação do Supremo Tribunal Federal”89; inaugurado em 28 de Fevereiro de 
1891. 

Com o advento da República “o Judiciário deixa de ser um poder subordinado e 
transforma-se em poder soberano”90. Sob a égide da Constituição de 24 de Fevereiro de 
1981 a primeira instância da Justiça Federal organizava-se pelos juízes de secção, juízes 
substitutos e juízes ad hoc - de livre nomeação pelo presidente da República. 

85  LOPES, Paulo Guilherme de Mendonça. Justiça no Brasil – 200 anos de História. – São 
Paulo, Conjur Editorial, 2009, p. 31.

86 Idem, p. 39.
87  Celso de Mello apud LOPES, Paulo Guilherme de Mendonça (op. cit.), p. 40.
88 LOPES, Paulo Guilherme de Mendonça,op. cit. (nota 11), p. 40.
89 LOPES, Paulo Guilherme de Mendonça,op. cit. (nota 11), p. 69.
90  Idem, p. 70.
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A segunda instância federal era representada pelo Supremo Tribunal Federal, 
composto por 15 juízes, de livre nomeação do presidente da República e submetidos 
à aprovação do Senado. Importa destacar que cada Estado tinha uma secção judicial da 
Justiça Federal, com sede na capital. A competência dessas secções – órgãos de competência 
originária e de única instância - abrangeria todos os objetos não reservados à União.

Anos consideráveis do período republicano foram marcados por regimes autoritários. 
Principalmente após 1964 houve momentos de exceção nos quais a Justiça sofreu 
interferências políticas arbitrárias. Garantias dos cidadãos foram mitigadas, especialmente 
após o AI 5, e a Justiça brasileira viveu momentos de instabilidade e conivência.  

Novos ventos, com o Poder Constituinte eleito em 1986, trouxeram a Constituição 
cidadã (1988) fazendo prosperar um períodomarcado por valores democráticos e sociais. 
Sua estrutura difere das constituições anteriores. Segundo José Afonso da Silva “é um texto 
moderno, com inovações de relevante importância para constitucionalismo brasileiro e até 
mundial”91.

No que tange ao objeto de nosso estudo, vale dizer, o duplo grau, importa destacar 
que o mesmo não está disposto expressamente na Constituição de 1988.Tal garantia recursal 
consta expressamente no artigo 8, no 2-h, da Convenção Americana dos Direitos Humanos 
(Pacto San José da Costa Rica) – ratificada pelo Brasil em 1992. Referido artigo dispõe sobre 
o direito de recorrer de uma sentença penal condenatória para um juiz ou tribunal superior. 
Rigorosamente o duplo grau previsto no Pacto de San José seria aplicado apenas na esfera 
criminal.

O duplo grau de jurisdição prescinde de previsão constitucional expressa.Dentre os 
vários países que não trazem essa garantia expressa em sua carta magna destacam-se Brasil 
e França.

 Tal instituto pode ser inferido da estrutura organizacional do Poder Judiciário, bem 
como dos cânones da ampla defesa e do devido processo legal. Uma análise sistêmica do 
texto constitucional resulta inexoravelmente na garantia do jurisdicionado à analise recursal 
feita por um órgão colegiado e com competência revisional das sentenças de primeira 
instância. Não parece adequado a distinção  que leva em conta critérios como hierarquia e 
subordinação. No Direito brasileiroos juízes não estão subordinados aos desembargadores 
ou ministros. 

Afirma Ada Pellegrini92que a garantia do duplo grau, embora só implicitamente 
assegurada pela constituição, é princípio constitucional autônomo, decorrente da própria 
Lei Maior, que estrutura os órgãos da chamada jurisdição superior.

91 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 38 ed. São Paulo, SP: 
Malheiros, 2015, p. 90.

92 GRINOVER, Ada Pellegrini. op. cit. (nota 02), p. 23.
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1.2. Direito como parte do processo civilizatório: uma abordagem sociológica e 
filosófica

“A história do direito visa fazer compreender como é que o direito atual se formou 
e desenvolveu, bem como de que maneira evoluiu no decurso dos séculos”; observa John 
Gilissen93.  

Em raríssimas situações, em que o direito civilizatório não rege as relações, podem 
ser observadas “leis naturais”. Nessas há preponderância do mais forte ou a primazia dos 
que se adaptam melhor as circunstâncias. 

Com a interação e convivência surgiram costumes e regras visando reduzir ao máximo 
a violência como solução prática. O elemento cultural é a primeira tentativa de regular as 
relações sociais, observa o pai da psicanálise. Freud ressalta ainda que “a substituição do 
poder do indivíduo pelo poder da comunidade é o passo cultural decisivo”94.

A consolidação dos centros urbanos teve como consequência a proximidade entre 
os indivíduos. Nesse momento surge a população e com ela nascem saberes próprios. 
Preceitua Foucault que o nascimento da noção de população traz consigo problemas de 
ordem política, científico-político e biológica. Mas principalmente faz surgir um novo 
paradigma de Poder.

Sob a perspectiva temporal é correto dizer que o Direito derivou da coexistência 
entres os seres humanos. As relações que precederam o surgimento do direito são fonte de 
sua criação.

A cultura, por Miguel Reale, é o conjunto de tudo aquilo que, nos planos material 
e espiritual, o homem constrói sobre a base da natureza, quer para modifica-la, quer para 
modificar a si mesmo95. Freud caracteriza cultura “através da estima e do cultivo das 
atividades psíquicas superiores, das realizações intelectuais, científicas e artísticas”96. 

O convívio em uma sociedade pressupõe regras bem estabelecidas. O ponto chave 
da teoria de Foucault reside no momento em que são criados os regulamentos coletivos 
e individuais. De forma problematizada pode-se questionar: Qual será o objetivo 
predominante – para não dizer verdadeiro - por trás das diretrizes estabelecidas?

A resposta precisa para tal indagação depende de uma vasta investigação. Mas 
definitivamente os interesses e objetivos escondidos - sob o manto da normatização da 
conduta da população - eram àqueles pertencentes às classes dominadoras da época.

As previsões, estimativas de estatísticas e saberes técnicos foram os instrumentos 
que guiaram os mecanismos reguladores no propósito de atender os interesses das classes 
dominantes. Nasce o poder sobre a população por meio da regulação. De um lado se criam 
normas que devem ser observadas em prol de um controle individual. De outro, foram 
93 GILISSEN, John. Introduction historique au droit. Bruxelles, 2003, p. 13.
94  FREUD, Sigmund. O mal estar na cultura/ Sigmund Freud; [tradução de Renato Zwick]. – 

2 ed. – Porto Alegre, RS: L&PM, 2017, p. 98.
95  REALE, Miguel. Noções preliminares de direito. – 14 ed. São Paulo: Saraiva, 1987, p. 25.
96  FREUD, Sigmund. op. cit. (nota 20), p. 96.
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criadas normas próprias para a manutenção da população conforme os interesses vigentes. 
Erigindo-se assim uma autoridade competente para julgar em conformidade com a lei. 

O comércio e as relações humanas presentes nas cidades foram cruciais para que 
surgissem normas de controle social. As primeiras legislações de polícia trazem os principais 
aspectos que deveriam ser observados no exercício de suas atividades. Foucault97 nota que 
as atribuições da força policial são diretamente relacionadas com os problemas inerentes ao 
ambiente da cidade, e da coexistência de pessoas.

Ou seja, a polícia, em suas práticas e em suas instituições, 
muitas vezes não faz mais que retomar essa preliminar que era 
a regulamentação urbana, tal como tinha se desenvolvido desde 
a Idade Média e que dizia respeito à coabitação dos homens, à 
fabricação das mercadorias, à venda dos gêneros98.

A polícia teve papel fundamental na urbanização do território. Nesse sentido é 
relevante a afirmação de Domat, para quem, foi “pela polícia que foram feitas as cidades 
e os lugares em que os homens se reúnem e se comunicam pelo uso das ruas, das praças 
públicas e das estradas”99.

No contexto do surgimento da polícia é importante destacar que ela não exercia suas 
funções com liberdade, uma vez que era a extensão do poder do rei. O Poder de polícia no 
século XVII pertencia ao rei. Foucault elenca como os principais elementos da prática de 
polícia – do século XVII até a primeira metade do século XVIII - o comércio, a cidade, a 
regulamentação e a disciplina.

Com os primeiros economistas o poder de polícia evoluiu e surge uma transformação 
da razão governamental. As transformações nas políticas de controle de preço deram início 
a um saber científico externo ao governo e necessário à uma gestão correta da economia. 
Substitui-se o poder de polícia pela naturalidade em relação às ações - com efeitos 
econômicos - dos membros de uma sociedade. “A população como coleção de súditos é 
substituída pela população como conjunto de fenômenos naturais”100. 

As relações econômicas completaram os demais objetos de saber necessários aos 
governantes. 

“Essa gestão terá essencialmente por objetivo, não tanto impedir as coisas, mas fazer 
de modo que as regulações necessárias e naturais atuem, ou também fazer regulações que 
possibilitem as regulações naturais”101.

97  FOUCAULT, Michel. Segurança, Território, População. Curso dado no Collège de France 
(1977-1978). Traduzido para o Português por Eduardo Brandão, revisão de Claudia Berliner. 1 ed., 2 
tiragem. São Paulo: Martins Fontes, 2009, p. 451.

98  Idem, p. 452.
99  Citado por Foucault. Foucault, Michel. Segurança, Território, População. Curso dado no 

Collège de France (1977-1978). Traduzido para o Português por Eduardo Brandão, revisão de Clau-
dia Berliner. 1 ed., 2 tiragem. São Paulo: Martins Fontes, 2009, p. 453.

100 FOUCAULT, Michel. op. cit. (nota 23), p. 473.
101 FOUCAULT, Michel. op. cit. (nota 23), p. 474.
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A partir deste momento se governa, cada vez mais, pela liberdade e pelo conhecimento 
do que pelo controle. O exercício do poder governamental requer um saber científico. E o 
poder de polícia se restringe a coibir a desordem, o caos, atos ilegais e de delinquência. 

Bourdieu adverte que uma das dificuldades da luta política atual é que os dominantes, 
tecnocratas ou epistemocratas, de direita ou de esquerda, são partidários da razão e do 
universal. “Caminhamos em direção a universos nos quais, cada vez mais, serão necessárias 
justificativas técnicas, racionais, para dominar e nos quais os próprios dominados poderão 
e deverão, cada vez mais, utilizar-se da razão para defender-se da dominação”102. 

As análises feitas sobre o poder são acompanhadas de formas altamente racionalizadas 
de dominação. O conhecimento científico, a tecnologia e a razão são ferramentas 
indispensáveis para se pensar o poder, sob o ponto do vista do dominante ou do dominado.  

Nesse contexto filosófico e sociológico situa-se a análise do instituto do duplo grau de 
jurisdição pretendida. Parece mais explicativa essa contextualização, para tratarmos dessa 
garantia conferida aos cidadãos, do que uma abordagem momentânea do quadro jurídico 
atual – judiciário da técnica103. Mudanças recentes no direito brasileiro são fortemente 
influenciadas por medidas que visam praticidade e celeridade. Os fins pretendidos assumem 
papel de destaque nos processos judiciais. 

Nas ações perante o Judiciário não temos mais as noções jurídicascomo meios 
para alcançarmos um resultado justo. É exatamente o contrário hoje no Brasil. Faz-se 
justiça de acordo com aquilo que as estatísticas definem. Prevalecem as argumentações 
fundamentadas nas consequências daquela decisão judicial. A análisedo mérito assumiu o 
segundo plano nas sentenças do Poder Judiciário.

Por isso restam as indagações: 
As decisões judiciais são pautadas por valores e princípios eminentemente jurídicos? 

Ou; será que os embates jurídicos estão impregnados de aspectos de relevância econômica?
Tem-se a impressão de que o duplo grau de jurisdição vem sendo mitigado por 

aspectos estranhos ao mundo jurídico. Vale lembrar que o direito não é uma ciência exata. 
Nem deveria buscar ser. O debate jurídico é antes de tudo um discurso retórico. 

2. Limitações às instâncias recursais

A tendência dos ordenamentos jurídicos é de manter o direito a impugnação 
das decisões dentro dos limites de racionalidade e razoabilidade que permitam o 
desenvolvimento do processo com o atendimento de seus objetivos básicos, assim como 
buscar um ponto de equilíbrio entre a liberdade individual e a ordem social; ensina Djanira 
Radamés104.

102  BOURDIEU, Pierre. Razões Práticas: Sobre a teoria da ação/ Pierre Bourdieu: Tradução: 
Mariza Corrêa – Campinas, SP: Papirus, 1996, p. 156.

103 Termo utilizado no contexto indicado por Heidegger. E não no sentido de técnica jurídica 
(precisão).

104 SÁ, Djanira Maria Radamés de. op. cit. (nota 10), p. 82.
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O momento presente, pelo advento das mais recentes tecnologias, propicia a 
veiculação da informação em tempo real. E a sociedade cobra dos membros do Poder 
Judiciário um posicionamento quase que imediato em relação aos fatos relatados.  

As questões que despertam interesse público gozam de status privilegiado nas 
pautas do Poder Judiciário. A resposta as notícias apresentadas pela mídia se dá quase 
que de imediato. Expedem-se prisões preventivas ou temporárias com base em relatos 
jornalísticos. No mesmo sentido são concedidas liminares e tutelas antecipadas quando se 
trata de dano na esfera cível. Tais fatos, por si, já demonstram uma supressão das garantias 
do jurisdicionado no exercício de sua defesa. 

Além da condenação prévia decorrente da espetacularização midiática sobre um 
suposto acontecimento o próprio Poder Judiciário “tem jogado para a torcida” complicando 
ainda mais a situação do acusado/requerido.    

2.1. Entraves práticos ao acesso as instâncias recursais

Diante do volume espantoso de recursos submetidos aos Tribunais é comum 
que as instâncias recursais empreendam um rígido juízo de admissibilidade. O rigor 
imposto pelos Tribunais implica em restrições ao exercício do duplo grau de jurisdição. O 
problema suscitado nesse estudo aborda especificamente os entraves financeiros impostos 
ao recorrente. Verificado, principalmente, no alto custo financeiro do preparo recursal – 
requisito objetivo da admissibilidade.

Não se defende que o acesso ao duplo grau seja livre de ônus financeiro para as partes 
inconformadas. Até porque o Poder Judiciário deve ter como norte sua auto suficiência 
financeira. 

A discussão que se coloca reside nos casos em que o custo do exercício da ampla defesa 
junto ao Poder Judiciário torna-se mais oneroso para o jurisdicionado sob a perspectiva 
econômica, do que o próprio objeto pleiteado. Logicamente tal cálculo matemático deverá 
levar em consideração o fator risco.

O exercício de um direito hipotético, previsto em lei, não deve estar sujeito a uma 
análise de viabilidade que não seja eminentemente jurídica. Isso abrange a reapreciação por 
magistrados diferentes, e com poderes revisionais, do direito pretendido. 

A boa intenção do Novo Código de Processo Civil que veio para majorar os honorários 
advocatícios no âmbito dos Tribunais recursais acrescentou mais uma condicionante 
financeira para o exercício do duplo grau de jurisdição em ações do Direito privado.

No cálculo das probabilidades recursais, não eminentemente jurídico, o vencido 
em primeira instância avalia o custo financeiro da apelação em face da possibilidade de 
reversão da sentença pelo Tribunal. Nesse cômputo devem ser adicionados, além do preparo 
para admissibilidade do recurso, os custos e despesas de seu procurador e os honorários 
advocatícios da parte adversa – em caso de insucesso.    

Existe uma razão para que a tutela jurisdicional de segunda instância tenha um 
custo financeiro elevado. Nota-se claramente que o motivo principal dessas exigências e 
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empecilhos não pertence à classe dos argumentos jurídicos. Em última análise se resumem 
a argumentos de praticabilidade.

É deprimente constatar, conforme observa Djanira Radamés105, que todos os 
obstáculos detectados em desfavor do duplo grau de jurisdição têm sua gênese no próprio 
Estado. “Este que por missão, vocação e dever, há de proporcionar à população Justiça da 
melhor qualidade, como forma de garantir seus mais altos valores”; arremata a autora.   

Interessante notar que quando se trata dos litígios judiciais em que o próprio Estado 
figura como parte é imperiosa a remessa dos autos ao Tribunal, nos casos em que a sentença 
de primeira instância seja desfavorável; ou que julgue procedente – no todo ou em parte 
– os embargos à execução fiscal. Nesse sentido é a regra geral do artigo 496 do Código 
de Processo Civil. Tal dispositivo prescreve que a sentença proferida contra a União, os 
Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de 
direito público em regra estará sujeita ao duplo grau de jurisdição. Tais entes, incluído o 
Ministério Público, gozam de isenção legal a interposição do recurso.

A parte representada por advogados públicos também não arcará com recursos 
próprios para postular perante a justiça. Hipótese remota face às limitações da advocacia 
pública em atender plenamente as demandas da população carente.

2.1.a. O recurso de apelação cível junto aos Tribunais e o recurso inominado nos 
Juizados Especiais Cíveis

A peça de apelação a ser apreciada pela segunda instância tem por requisito de 
admissibilidade o pagamento do preparo recursal,conforme disposto no artigo 1007 do 
Código de Processo Civil. O problema que se coloca nessa fase processual, em perspectiva 
da garantia do duplo grau de jurisdição, diz respeito a suficiência financeira do litigante 
em arcar com custas processuais adicionais, possíveis honorários de sucumbência e 
o pagamento de seu próprio patrono (deslocamento e pró labore). Parte desse fardo 
econômico poderia ser mitigado pela concessão da justiça gratuita ao recorrente que tem 
seu sustento prejudicado pela interposição do recurso.

Pela lei processual brasileira a gratuidade da justiça aplica-se a pessoa natural ou 
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 
despesas processuais e os honorários advocatícios106.

A gratuidade engloba os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, 
para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da 
ampla defesa e do contraditório. Há situações em que a parte pode arcar com custas iniciais 
e ainda assim não possui a mesma capacidade na ocasião do recurso. Outro exemplo pode 
ser vislumbrado na interposição de recurso perante os Juizados Especiais, haja visto que 
não há recolhimento em primeiro grau de jurisdição de custas, taxas ou despesas.

105 SÁ, Djanira Maria Radamés de. op. cit. (nota 10), p. 114.
106  Artigo 98, do Código de Processo Civil/2015.



110

Nota-se um enrijecimento na concessão da gratuidade judiciária, acompanhado de 
pronunciamentos para comprovação da situação financeira alegada (conforme será tratado 
no item 2.1.c). Se por um lado a hipossuficiência deve ser concedida apenas para quem dela 
necessita, em razão do bom funcionamento do ordenamento jurídico, há um excesso de 
rigor na negativa no processamento dos recursos.

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência firmada por pessoa natural 
(parágrafo 3o do artigo 99 do CPC), é elidida pela convicção do magistrado de que elementos 
do processo demonstram capacidade financeira. 

A análise da admissibilidade do recurso perante os Tribunais, no requisito do preparo, 
não observa a presunção de veracidade decorrente da alegação de hipossuficiência. Na 
prática o considerável número de recursos “autorizaria” que fosse regra a comprovação do 
preenchimento dos referidos pressupostos pelo recorrente. Tal fato, facilmente comprovado 
no exercício da advocacia, resume a supremacia da eficiência diante da forma jurídica. 
Nesse caso, a praticabilidade tem precedido à norma jurídica e restringido uma garantia 
básica dos ordenamentos jurídicos democráticos.   

Muitos recorrentes sacrificam sua saúde financeira e recolhem o preparo recursal 
após o indeferimento do pedido, ou depois de reiteradas manifestações judiciais em prol da 
comprovação. O preparo de apelação, remetida ao Tribunal de Justiça de São Paulo, custa 
ao recorrente 4% do valor da causa107. Valor que numa simples demanda, cujo objeto é 
um imóvel de classe média (estimado em R$ 250.000,00) no referido Estado, pode custar 
ao apelante R$ 10.000 (dez mil reais). Isso sem considerar outros dispêndios inerentes ao 
acesso a justiça.

Em processos de menor complexidade e cujo valor não exceda 40 salários mínimos 
o autor poderá recorrer ao rito simplificado do Juizado Especial. Nessa esfera as partes não 
precisam estar representadas por advogado nas ações que o valor se limite a 20 salários 
mínimos. O acesso ao Juizado Especial não impõe pagamento de custas e sucumbência 
para os autores. 

O inconformismo da parte vencida, na esfera do Juizado Especial, se exprime na 
possibilidade de recorrer da decisão inicial. A sentença do juizado é proferida inicialmente 
por um juiz leigo. Os vetores que guiam os procedimentos dos Juizados Especiais partem 
de uma proposta conciliadora e harmonizadora. Por vezes as decisões na primeira análise 
jurisdicional não ostentam muito rigor jurídico.

O recurso da sentença de primeiro grau no Juizado Especial será apreciado por um 
órgão colegiado composto por três juízes togados. Em sede recursal as partes devem estar 
representadas por advogados, fato que obriga o pagamento de honorários sucumbenciais. 
Também é imperioso o preparo recursal, salvo para o litigante assistido pela justiça gratuita.

A fragilidade jurídica da sentença do juizado, pautada pelo tom conciliatório e 
impactada pela fragilidade técnica dos juízes leigos, são fatores que justificam um amplo 
acesso a instância revisional. 

107  Consoante dados extraídos do site do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 03/09/2019.
Disponível em <https://www.tjsp.jus.br/IndicesTaxasJudiciarias/DespesasProcessuais/TaxaJudiciaria>
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A rediscussão do mérito, por meio dos recursos cabíveis, esbarra nos primados da 
celeridade e da economia processual tão caras nesse rito. Essa condição somada a dificuldade 
de obtenção do beneplácito da gratuidade faz com que o jurisdicionado tenha seu direito ao 
duplo grau de jurisdição restringido. 

2.1.b. Preparo na Justiça trabalhista e depósito recursal

No Direito do Trabalho os encargos financeiros para que um determinado processo 
seja reexaminado pela instância superior é um obstáculo ainda maior. O elevado custo 
inviabiliza a análise de inúmeras questões jurídicas relevantes.

Como peculiaridade o recurso trabalhista tem sua admissibilidade condicionada ao 
recolhimento das custas processuais e ao pagamento do depósito recursal. Tal condicionante 
aplica-se somente ao empregador e serve como uma garantia de que eventual condenação 
deste será adimplida – pelo menos em parte. Seu propósito atende a uma função social e, 
por mais que esteja previsto na Consolidação das Leis Trabalhistas, se caracteriza como 
um dispositivo extrajurídico quando comparado aos princípios basilares da Justiça. A 
apreciação de um processo jurídico pela instância revisora não deveria sofrer restrições 
com base em critérios subjetivos da parte recorrente.O ordenamento ideal deve assegurar 
as partes a certeza de um processo com contraditório, ampla defesa e acesso ao duplo grau 
de jurisdição. O ônus da administração pública não deve ser imposto ao jurisdicionado na 
forma de supressão de direitos processuais.

2.1.c. Inversão da presunção pela obrigatoriedade de comprovação de insuficiência

As restrições ao duplo grau de jurisdição, especificamente no que tange ao pagamento 
do preparo recursal e da sucumbência, não se aplicam quando o recorrente for assistido 
pela justiça gratuita.O exercício da advocacia tem mostrado uma crescente recusa do Poder 
Judiciário em conceder o beneplácito da gratuidade judiciária.

Além de não existir parametrização objetiva para estabelecer critérios para gratuidade 
judiciária, os documentos requisitados são próprios dos membros da classe média. Ao ponto 
que os jurisdicionados carentes ou excluídos da oficialidade – que pertencem ao grupo 
dos beneficiados pela lei, mas, contudo, não são os únicos a ter esse direito – dificilmente 
possuem os documentos para suprir a determinação judicial. É reconhecido o trabalho 
das defensorias públicas nessas camadas mais pobres e sub-representadas, mesmo assim a 
crítica persiste.    

Os documentos elencados, ao sabor da convicção de cada magistrado, para 
contemplar o querelante com a benesse contida no artigo 98 do CPC/15 usualmente são 
declarações de imposto de renda, carteira de trabalho e extratos bancários. Afastando o 
exemplo extremo dos desalentados que vivem excluídos do convívio social – e que nem por 
isso deixam de ser titulares de direitos - a grande maioria das pessoas incapazes de arcar 
com as custas processuais não está munida desses documentos.
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O Judiciário solicita do requerente da gratuidade a apresentação de documentos que 
per se demonstram uma estabilidade financeira. É o caso do pedido de apresentação da 
carteira de trabalho, extrato bancário e de IR. O cidadão que não possui recursos suficientes, 
para arcar com as custas processuais, dificilmente possui carteira de trabalho atualizada 
ou conta bancária ativa. Nem tampouco envia declaração de imposto de renda à Receita 
Federal.

Exposto de outra forma: o trabalhador informal e o desalentado não devem pagar 
custas, taxas ou despesas processuais. Sendo a eles impossível comprovar sua situação nos 
termos exigidos pelos magistrados.

CONCLUSÃO

É importante, nesse ponto, rememorar que o princípio do duplo grau se satisfaz 
com o reexame da decisão enfrentada em sede de recurso. Tal garantia não se estende à 
possibilidade de interposição de outros recursos. 

Ainda assim restou demonstrado que o Poder Judiciário tem se apropriado de 
justificativas extrajurídicas para mitigar o amplo acesso ao duplo grau de jurisdição. Além 
dos tradicionais requisitos formais para o recebimento da apelação, a imposição de depósito 
recursal e o preparo em valor substancial não se coadunam com os princípios basilares das 
ciências jurídicas.

O mundo jurídico tanto no processo legiferante, quanto no judicial, se apropriou 
de questões de importância meramente econômica. A ciência jurídica cedeu espaço aos 
conceitos de outras áreas do conhecimento. Preconizando técnicas que simplificam os ritos 
em prol do Poder Público.

Por esse caminho os operadores do direito, especialmente os advogados, tornaram-se 
gestores de ações judiciais. Restando aos reclamados, reclamantes, requerentes e requeridos 
o cálculo financeiro do custo de buscar seus direitos nas instâncias superiores. Agigantam-
se os custos com o pagamento de honorários e preparo recursal que a real discussão jurídica, 
insculpida na subsunção do fato à norma jurídica, ficou relegada ao segundo plano.

Infelizmente o futuro daqueles que sobrevivem do Direito é minimizar os impactos 
financeiros ao enfrentar uma demanda judicial. Nas relações jurídicas entre particulares 
isso resultará inexoravelmente em:

i – Transformação dos operadores das ciências jurídicas em meros gestores 
financeiros que prestam consultoria jurídica. O advogado será apenas responsável pela 
análise da viabilidade financeira de propor uma ação; ou de exercer o amplo direito de 
defesa. 

ii – A opção pela arbitragem nos casos em que se pretende obter uma resposta 
efetivamente jurídica.

Permanece a certeza que nenhum desses cenários apontados fará bem ao campo do 
Direito e da Justiça. A crise do Judiciário não pode ser resolvida por meio da restrição do 
amplo acesso ao segundo grau de jurisdição.
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O PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E A SUA RELAÇÃO 
COM A INADMISSIBILIDADE DAS PROVAS ILÍCITAS NO 

PROCESSO

THE PRINCIPLE OF THE DUE LEGAL PROCESS AND THEIR 
RELATIONSHIP WITH THE INADMISSIBILITY OF ILLEGAL 

PROOFS IN THE PROCESS

Lucas Santiago108 

Sumário: INTRODUÇÃO. 1 O devido processo legal. 1.1 O 
devido processo legal em sentido formal e em sentido material.  
2 Do direito à produção de provas e sua relação com o princípio 
do devido processo legal. 2.1 Da inadmissibilidade das provas 
produzidas (ou obtidas) por meios ilícitos: prisma constitucional 
e impactos éticos. 2.2 As provas ilícitas no processo penal: 
impactos criminológicos. 2.3 As provas ilícitas no processo: 
impactos administrativos. CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS.

RESUMO: O presente trabalho versa sobre a análise da relação 
entre o princípio do devido processo legal e a vedação da 
utilização das provas ilícitas no curso do processo. Buscando 
um ponto de vista prático, foi analisado o aspecto histórico, bem 
como os impactos processuais civis e penais, criminológicos e 
administrativos, inclusive sob um prisma constitucional.

PALAVRAS-CHAVES: Direitos Humanos; Direito Constitucional; 
Direito Penal; Direito Processual Penal; Direito Processual Civil; 
Devido Processo Legal; Provas Ilícitas.

ABSTRACT: The present work deals with the analysis of the 
relation ship between the principle of due process and the 
prohibition of the use of illegal evidence in the course of the 
process. Lookingat a practical point of view, the historical aspect 
was analyzed, as well as the civil and criminal, criminological and 
administrative procedural impacts, under a constitutional prism.

108  Mestrando em Direitos Humanos Fundamentais pelo Programa de Pós-Graduação Stricto 
Sensu em Direitos Humanos Fundamentais do Centro Universitário FIEO (UNIFIEO).
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INTRODUÇÃO

Falar em devido processo legalé, de alguma forma, falar em Estado de Direito e, 
consequentemente, falar em Democracia. É inegável que tais expressões estão ligadas entre 
si em uma relação praticamente nubente, uma trigamia.

É sabido que o germe do Estado de Direito surgiu, há tempos, com a Magna Carta 
de 15 de junho de 1215, quando os barões ingleses impuseram verdadeira limitação aos 
poderes da monarquia absolutista (John Lackland, ou João Sem-Terra), ao Estado por assim 
dizer, submetendo-o à vontade da lei. Para parte da doutrina109, foi nesse momento que 
surgiu a noção de devido processo legal.

Em nome do Poder, o Monarca (ou o “Estado”, nas palavras do Rei Francês Luis XIV 
de Bourbon110, o maior defensor do Absolutismo) relutou em atender a esse verdadeiro 
clamor das massas que buscavam, apenas e tão somente, a proteção dos seus direitos contra 
os abusos praticados pelo Estado.

Essa situação perdurou até o final do século XVIII, quando, na França de Luís XVI, 
eclodiu a Revolução Francesa de 1789, inspirada pelo Iluminismo.

Juntamente com a Revolução, um verdadeiro marco na história da civilização 
ocidental, houve a proclamação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 
26 de Agosto de 1789, que trazia uma série de direitos e garantias a serem respeitados pelo 
Estado.

Tal declaração serviu de inspiração para diversos movimentos em prol da exaltação 
dos Direitos do Homem e do Cidadão, que implicavam, basicamente, na derrubada do 
Absolutismo e a instauração do governo do povo, tanto nos outros Estados europeus como 
nos territórios controlados por eles (as colônias). 

Por isso, o século XIX foi marcado por Revoluções e Guerras Civis, visando à 
implantação do modelo francês de “Liberdade, Igualdade e Fraternidade” que, nada mais 
era do que a retirada do poder absoluto, que jazia nas mãos do monarca, e sua redistribuição 
para o povo, ou seja, para a participação popular. Com isso, ocorreu o nascimento da 
Democracia, ou seja, a participação do povo na formação do Estado que, nas palavras 
atribuídas a ABRAHAM  LINCOLN em seu discurso de 19 de Novembro de 1863, é o 
“Governo do Povo, Pelo Povo, para o Povo”.111

109 AVELINO, Murilo Teixeira. Processo Civil: Parte Geral, Processo de Conhecimento, Proce-
dimentos Especiais de Jurisdição Contenciosa.  Salvador:  JusPodivm, 2017, p. 59;

110 “L’Étatc’est moi” (ou, em tradução livre para o português, “O Estado sou eu”).
111  Disponível em: http://www.arqnet.pt/portal/discursos/novembro01.html. Acesso em: 16 de 

set. 2012.
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Além da francesa, é tido que a democracia começou a existir, na história e nos 
moldes que temos atualmente, também após a revolução americana. E, com isso, surgiu o 
entendimento do devido processo legal, ou seja, a submissão do Estado aos dizeres da lei.

Para ANTONIO SCARANCE FERNANDES112:

Predominou inicialmente uma visão individualista do devido 
processo legal, destinado a resguardar direitos públicos subjetivos 
das partes. Essa orientação teve o seu período de fausto na 
primeira metade do século XX e parte da segunda.

Em termos gerais, a concepção de Democracia é a ideia de participação popular, no 
sentido de que nada é imposto, mas sim proposto, debatido, debate esse em pé de igualdade 
de condições e é nesse ambiente que surge o devido processo legal.

Por conta dessa relação, antes do surgimento do Estado de Direito, não há como falar 
em devido processo legal, haja vista que não havia a submissão do Estado aos ditames da 
Lei, da vontade do povo.

Mas não é só. Além do debate em igualdade de condições, em paridade de armas, 
temos que a espinha dorsal do processo é a possibilidade das partes litigantes de provarem 
as suas alegações, a fim de influenciar a decisão a ser proferida pelo órgão jurisdicional.

Desta feita, é certo que, ante a natureza garantista do princípio do devido processo 
legal, é certo desde já afirmar que não é moral e eticamente viável a admissão da utilização, 
no campo do processo, de provas obtidas por meios ilícitos, sendo esse um princípio elevado 
ao patamar constitucional, havendo, com efeito, estreita relação entre eles.

Ademais, em vista do fato de que a prestação jurisdicional é pública, a presença no 
processo de provas obtidas por meios ilícitos vulnera, inclusive, a probidade da própria 
atuação, gerando encargos para toda a coletividade em função da perda de tempo e de 
investimentos de valores para a manutenção da máquina judiciária, em razão de anulações 
e nulidades declaradas por conta de tais provas.

1. O devido processo legal

Aprende-se nos bancos das faculdades de Direito que o Direito é um conjunto de 
normas que regulam de forma coercitiva a conduta humana, sendo a mais eficaz técnica de 
organização social e de regularização do comportamento humano.

Ante o contrato social estabelecido, houve o banimento da chamada vingança 
privada entre os particulares, passando para o Estado a incumbência da solução dos 
conflitos que ocorrem, sendo que foi concentrado nesse último o exercício máximo do 
Poder no ambiente democrático.

112  FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. 7 Ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2012, p. 51.
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A atuação do Estado na promoção da justiça e da segurança públicas deve ser, além 
de célere, efetiva a fim de demonstrar o cumprimento da respectiva cláusula do contrato 
social.

O devido processo legal, por sua vez, é uma forma de limitação a fim de, controlando 
o poder do Estado, encontrar uma forma de aplicar o direito vigente da forma mais eficaz e 
menos gravosa possível aos membros da sociedade componente do Estado de Direito.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 5º, inciso LIV, erigiu o 
devido processo legal à qualidade de direito fundamental (cláusula pétrea por excelência – 
art. 60, §4º, IV, CF) condicionando a sua adoção para a privação de bens e da liberdade das 
pessoas (art. 5º, “caput”, CF/88).

Pois bem.
Como dito alhures, falar em devido processo legalé, de alguma forma, falar em Estado 

de Direito e, consequentemente, falar em Democracia, uma vez que essa última tem por cerne 
o debate e a participação dos interessados no resultado das decisões a serem positivadas em 
enunciados legais e válidos.

Em outras palavras, citando ANTONIO CARLOS DE ARAÚJO CINTRA, ADA 
PELLEGRINI GRINOVER e CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO113: 

Com toda essa relevância política, o due process é um irmão siamês 
da democracia e do Estado de Direito, chegando a constituir a 
base sistemática de todas as demais garantias constitucionais.

Desta forma, temos que, ante a concentração do exercício do Poder nas mãos do 
Estado, o devido processo legal nada mais é do que o respeito à limitação do Poder para o 
exercício do Poder em respeito às partes da relação processual, as quais, mesmo antagônicas, 
devem receber tratamento processual em igualdade de condições.

Nesta toada, é certo afirmar que falar em devido processo legal é o mesmo que falar 
em contraditório e em ampla defesa, expressões que, também, possuem ligação de cunho 
umbilical com Democracia e Estado de Direito.

Isso, pois, o processo em si é uma forma de aplicação da lei inter partes, no sentido 
de que o resultado do processo faz lei entre as partes (no caso concreto), de modo que se 
faz necessário ouvir aqueles que possuem interesse na demanda. Daí a sua importância de 
cunho constitucional.

Para JOSÉ EMÍLIO MEDAUAR OMMATI114:

(...) o devido processo legal, também assegurado 
constitucionalmente, nos termos do art. 5º, LIV, deve ser 
compreendido como uma decorrência lógica-jurídica dos 

113  CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cân-
dido Rangel. Teoria Geral do Processo – 10 ed. ampl. aum. – São Paulo/SP: Método, 2014, p. 101.

114  OMMATI, José Emílio Medauar. Uma Teoria dos Direitos Fundamentais. 3 Ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 188.
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princípios institutivos do processo, quais sejam, isonomia, ampla 
defesa e contraditório.

Na seara processual penal, diante do princípio da presunção de inocência (ou 
não culpabilidade – art. 5º, LVII, CF), onde se discute a ocorrência (ou não) do crime e 
a culpabilidade do indivíduo, sendo o debate em igualdade de condições (princípio da 
paridade de armas), o devido processo legal é o meio democrático (ou seja, vindo da vontade 
popular) para, diante do cometimento de uma infração penal, descaracterizar o estado de 
não culpabilidade de alguém (respeitando-se, para tanto, seus direitos fundamentais) a fim 
de, caso seja considerado definitivamente culpado, possibilitar a aplicação (imposição) da 
sanção penal em seu desfavor.

Com base nessa afirmação, tendo em vista que, em um Estado de Direito, há a 
necessidade de uma Constituição, uma Lei Fundamental que o rege (a soma dos fatores 
reais de poder, como bem defendeu FERDINAND LASSALLE115), não seria exagero 
sustentar que o instituto em testilha pudesse ser (como o foi na Constituição Pátria) erigido 
à qualidade de princípio fundamental e constitucional do processo, recebendo a proteção no 
sentido de que o desrespeito a apenas um dispositivo da Lei Maior significaria o desrespeito 
a toda essa mesma lei.

Evocando novamente as palavras de ANTONIO CARLOS DE ARAÚJO CINTRA, 
ADA PELLEGRINI GRINOVER e CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO116, temos que:

Em conclusão, pode-se afirmar que a garantia do acesso à justiça, 
consagrando no plano constitucional o próprio direito de ação 
(como direito à prestação jurisdicional) e o direito de defesa 
(direito à adequada resistência às pretensões adversárias), tem 
como conteúdo o direito ao processo, com as garantias do devido 
processo legal. Por direito ao processo não se pode entender a 
simples ordenação de atos, através de um procedimento qualquer. 
O procedimento há de realizar-se em contraditório, cercando-
se de todas as garantias necessárias para que as partes possam 
sustentar as suas razões, produzir provas, influir sobre a formação 
do convencimento do juiz. E mais: para que esse procedimento, 
garantido pelo devido processo legal, legitime o exercício da função 
jurisdicional, sempre a partir da consciência de que a própria 
garantia do due processs e resolve em um sistema de limitações ao 
exercício do poder.

Para ANTONIO SCARANCE FERNANDES117:

115  LASSALLE, Ferdinand. O Que é Uma Constituição?  Leme:  CL Edijur, 2016, p. 27.
116  CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cân-

dido Rangel. Idem. p. 103.
117  FERNANDES, 2012, p. 41.
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É o processo o palco no qual devem se desenvolver, em 
estruturação equilibrada e cooperadora, as atividades do Estado 
(jurisdição) e das partes (autor e réu). Nenhuma dessas atividades 
deve ser o centro, impondo-se sobre as outras. O excessivo realce à 
predominância da jurisdição sobre as partes é reflexo do valor dado 
o intervencionismo estatal na sociedade e na vida dos indivíduos. 
(...) O processo é o ponto de convergência e de irradiação. É nele 
e por meio dele que alguém pode pleitear a afirmação concreta de 
seu direito. É mediante o processo que o juiz, como soberano do 
Estado, exerce a sua atividade jurisdicional e busca, para o caso, a 
solução mais justa.

Pois bem. A doutrina processual pátria subdivide o referido princípio, falando em 
devido processo legal em sentido formal (ou procedimental) e em devido processo legal em 
sentido material, esse último também chamado de devido processo legal substancial.

1.1. O devido processo legal em sentido formal e em sentido material:

Enquanto o devido processo legal procedimental (ou formal) “seria aquele aspecto 
do devido processo que garante àqueles que serão afetados pelo provimento do direito 
de participar em iguais condições e iguais liberdades na construção do provimento, 
apresentando suas razões e contrarrazões, suas provas, tudo nos prazos estabelecidos em 
lei”118, o devido processo legal substancial (ou substantivo) “é o aspecto do devido processo 
que garante àqueles que serão afetados pelo provimento a possibilidade de discutir o 
conteúdo das normas”119

Para MURILO TEIXEIRA AVELINO120:

A dimensão substancial, por sua vez, é chamada de Devido 
Processo Legal Material ou Substantivo e nasceu da jurisprudência 
norte-americana. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal é 
responsável por afirmar o seu conteúdo normativo: a exigência de 
proporcionalidade e razoabilidade nas decisões judiciais.

Para o referido autor, o preenchimento da cláusula geral do devido processo legal 
com os postulados de razoabilidade e proporcionalidade permite o controle da incidência 
dos direitos fundamentais tanto na sua perspectiva vertical, quanto horizontal121.

Proporcionalidade e razoabilidade não são expressões correlatas, haja vista que nos 
enunciados dos textos legais pátrios, ambas são citadas.

118  OMMATI, 2016, p 189.
119  _______, p. 189.
120  AVELINO, 2017, p. 60.
121  ________, p. 60.
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Para o Tribunal Constitucional Alemão (Bundesverfassungsgericht, ou BVerfG), 
o princípio da proporcionalidade foi construído em uma Teoria dasTrês Etapas122 (Die 
DreiStufenTheorie), onde se avalia a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em 
sentido estrito.

A articulista GRAZIELE CRISTINE NASCIMENTO BRITO123 explica cada uma 
dessas etapas no seguinte sentido:

Adequação seria adoção de medida que é adequada e se ela 
é capaz de estimular a obtenção do resultado pretendido. 
Necessidade seria a medida necessária quando não há outra que 
viole menos os direitos fundamentais e produza resultado de igual 
intensidade. E a Proporcionalidade em sentido estrito que trata-se 
da ponderação dos valores constitucionalmente existentes.
É necessário avaliar a medida seguindo a ordem dos degraus: 
primeiro verifica se ela é adequada; se for adequada, verifica se a 
medida foi necessária; se foi adequada e necessária, verifica se ela 
também é proporcional em sentido estrito.

Acerca da terceira etapa, Proporcionalidade em Sentido Estrito, ROBERT ALEXY124 
explica que:

Princípios são mandamentos de otimização em face das 
possibilidades jurídicas e fáticas. A máxima da proporcionalidade 
em sentido estrito, ou seja, a exigência de sopesamento, decorre da 
relativização em face das possibilidades jurídicas. Quando uma 
norma de direito fundamental com caráter de princípio colide com 
um princípio antagônico, a possibilidade jurídica para a realização 
dessa norma depende do princípio antagônico. Para se chegar a 
uma decisão é necessário um sopesamento nos termos da lei de 
colisão. Visto que a aplicação de princípios válidos – caso sejam 
aplicáveis – é obrigatória, e visto que o caráter principiológico 
das normas de direito fundamental implica a necessidade de um 
sopesamento quando elas colidem com princípios antagônicos.

E prossegue o renomado autor125, diferenciando essa terceira etapa em relação às 
duas primeiras etapas, Adequação e Necessidade:

122  Também conhecida como “Teoria dos Três Degraus”.
123  Disponível em: https://jus.com.br/artigos/39595/teoria-geral-da-prova-no-processo-penal. 

Acesso em: 06 de abr. 2019.
124  ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. de Virgílio Afonso da Silva. 2 Ed. 

São Paulo: Malheiros, 2017, p. 117 (com destaques no original).
125  ALEXY, 2017, p. 118.(com destaque no original).
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A máxima da proporcionalidade em sentido estrito decorre 
do fato de princípios serem mandamentos de otimização em 
face das possibilidades jurídicas. Já as máximas da necessidade 
e da adequação decorrem da natureza dos princípios como 
mandamentos de otimização em face das possibilidades fáticas.

Pois bem.
Quanto à razoabilidade, a articulista IVONE BALLAO LEMISZ126 expõe que deve 

ser analisada sob três acepções: Razoabilidade como Equidade, Razoabilidade como 
Congruência e Razoabilidade como Equivalência.

Para a articulista, a Razoabilidade como Equidade: 

(...) exige a harmonização da norma geral com o caso individual. 
A razoabilidade impõe, na aplicação das normas jurídicas, a 
consideração daquilo que normalmente acontece.Na aplicação do 
direito, é razoável presumir que as pessoas dizem a verdade e agem 
de boa-fé, ao invés de mentir e agir de má-fé.Na interpretação das 
normas legais deve-se presumir o que normalmente acontece, e 
não o extraordinário.A razoabilidade atua como instrumento 
para determinar que as circunstâncias de fato devam ser 
consideradas com a presunção de estarem dentro da normalidade. 
A razoabilidade atua na interpretação dos fatos descritos em 
regras jurídicas. Desta forma, exige determinada interpretação 
como meio de preservar a eficácia de princípios axiologicamente 
sobrejacentes. Interpretação diversa das circunstâncias de fato 
levaria à restrição de algum princípio constitucional, como o 
princípio do devido processo legal.

Ou seja, para ela, “a razoabilidade atua na interpretação das regras gerais como 
decorrência do princípio da justiça.”

Ainda seguindo a linha de pensamento da referida articulista, a Razoabilidade como 
Congruência:

(...) exige a harmonização das normas com suas condições 
externas de aplicação.
Os princípios constitucionais do Estado de Direito e o devido 
processo legal impedem a utilização de razões arbitrárias e a 
subversão dos procedimentos institucionais utilizados. Para 
a aplicação da razoabilidade não se pode desvincular-se da 
realidade.

126  Disponível em: https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/5634/Os-principios-da-razoa-
bilidade-e-da-proporcionalidade. Acesso em: 06 de abr. 2019.



122

Essa forma de aplicação também deve ser utilizada em casos 
em que a norma, concebida para ser aplicada em determinado 
contexto sócio–econômico, não mais possui razão para ser 
aplicada.
(...)
A eficácia dos princípios constitucionais do Estado de Direito e do 
devido processo legal soma-se a eficácia do princípio da igualdade, 
que impede a utilização de critérios distintivos inadequados.”

E, por fim, seguindo os dizeres da articulista, a Razoabilidade como Equivalência: 

(...) exige uma relação de equivalência entre a medida adotada e o 
critério que a dimensiona.
Não pode haver desproporção entre o direito e o custo a ser pago 
pelo cidadão, um exemplo que pode ser considerado dentro desta 
acepção é de que a culpa serve de critério para a fixação da pena a 
ser cumprida, devendo esta pena ser equivalente à culpa.

Dessa forma, fica evidente que o princípio do devido processo legal vai muito além 
da simples forma, devendo o conteúdo observar a proporcionalidade e razoabilidade das 
decisões judiciais, pois, em casos particulares fazem leis entre as partes e, nos casos que 
tratam de direitos difusos e coletivos, trazem decisões erga omnes. Ou seja, é um reflexo da 
própria ciência da práxis jurídica.

Até porque, a dimensão normativa da teoria dos direitos fundamentais, segundo 
ROBERT ALEXY127:

(...) avança para além do simples estabelecimento daquilo que, 
na dimensão empírica, pode ser elevado à condição de direito 
positivo válido, e diz respeito à elucidação e à crítica da práxis 
jurídica, sobretudo da práxis jurisprudencial. A questão central, 
nessa dimensão, é, a partir do direito positivo válido,determinar 
qual a decisão correta em um caso concreto. Em todos os casos 
polêmicos a resposta a essa questão implica valorações de quem 
a responde. A dogmática jurídica é, em grande medida, uma 
tentativa de se dar uma resposta racionalmente fundamentada 
a questões axiológicas que foram deixadas em aberto pelo 
material normativo previamente determinado. Isso faz com 
que a dogmática jurídica seja confrontada com o problema da 
possibilidade de fundamentação racional dos juízos de valor.

127  ALEXY, 2017, pp. 35 e 36.
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2. Do direito à produção de provas e sua relação com o princípio do devido pro-
cesso legal

A Constituição Federal, em seu art. 5º, LIV, traz o conhecido princípio do devido 
processo legal, sendo que é uma decorrência do próprio processo em si a possibilidade de 
efetuar a produção de provas para fundamentar o pedido em juízo.

Para FERNANDO CAPEZ128, prova vem do latim probatio, que é o conjunto de 
atos praticados pelas partes, pelo juiz e por terceiros (ex: peritos), destinados a levar a o 
magistrado a convicção acerca da existência, inexistência de um fato, da falsidade ou 
veracidade de uma afirmação. Trata-se, portanto, de todo e qualquer meio de percepção 
empregado pelo homem com a finalidade de comprovar a verdade de uma alegação.

Como dito alhures, é a verdadeira espinha dorsal do processo a possibilidade de se 
facultar a alguém a produzir prova a fim de defender um ponto de vista e influenciar a 
decisão judicial.

No processo penal, principalmente, as provas colacionadas em juízo refletem o 
conhecido princípio da busca pela verdade real.

Muito embora seja uma decorrência direta do princípio do devido processo legal, 
a produção de provas no âmbito do processo encontra apenas a limitação da vedação da 
utilização das provas ilícitas, conforme ficará explicado a seguir.

2.1. Da inadmissibilidade das provas produzidas (ou obtidas) por meios ilícitos – 
prisma constitucional e impactos éticos

O art. 5º, LVI, da Constituição da República Federativa do Brasil deixa claro que “são 
inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos”.

Sobre o tema, o professor CLEVER VASCONCELOS129 expõe que:

Cumpre destacar que não se admite prova ilícita, caracterizada 
pela violação a normas de direito material, sobretudo 
direito constitucional, como a quebra de sigilo profissional. 
Diferentemente das provas ilegítimas, que ferem normas de 
direito processual, como a realização de um procedimento 
ilegítimo para determinado caso, mesmo que a prova seja lícita. 
Mas, como constituem espécies da chamada prova ilegal, ambas 
devem ser repudiadas com base nesse inciso.

Com efeito, o referido enunciado normativo constitucional não faz qualquer 
distinção acerca da natureza do “processo” em si, sendo que, por ter caráter garantista (no 
sentido de liminar o poder estatal, prevenindo eventuais abusos do exercício do poder) a 

128  CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 18 Ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 344.
129  VASCONCELOS, Clever. Curso de Direito Constitucional. Atualizado até a EC nº 

77/2014. 2 Ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 246 (com destaque no original);
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interpretação mais coerente (de cunho sistemático) é no sentido de que a norma em questão 
se aplica a todos os processos, judiciais e administrativos, conforme o art. 5º, LV, da mesma 
Lei Fundamental130.

Pois bem.
Quanto ao caráter ético da vedação das provas obtidas por meios ilícitos, é salutar 

considerar que, muito embora não seja um fim em si mesmo, no processo se busca afastar 
as ilicitudes para que se demonstre a retidão da lei, de modo que seria no mínimo um 
contrassenso, para tal fim, se admitir a utilização de uma prova que violou o próprio direito 
em si para ser obtida ou produzida.

Dessa forma, é certo concluir que a vedação da utilização das provas ilícitas encontra 
respaldo no próprio princípio do Estado de Direito.

2.2. As provas ilícitas no processo penal: impactos criminológicos 

No âmbito do direito processual penal, a doutrina explana que, ante a ocorrência 
(ou cometimento) de um crime, surge ao Estado o jus puniendi (o “direito” de punir), o que 
somente poderá ocorrer após o exercício do jus persequendi (o “direito” de processar), o 
qual deve pautar-se nos ditames do princípio do devido processo legal.

Assim como no processo civil são inadmissíveis no processo penal as provas obtidas 
por meios ilícitos, havendo, todavia, exceções legais para o seu aproveitamento.

Conforme o disposto no art. 157, “caput” e §§ 1º e 2º, todos do Código de Processo 
Penal (com a redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008):

Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do 
processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em 
violação a normas constitucionais ou legais.
§ 1º São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, 
salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas 
e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma 
fonte independente das primeiras. 
§2º Considera-se fonte independente aquela que por si só, 
seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação 
ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da 
prova.”

No art. 157, “caput”, do Código de Processo Penal131, tem-se a chamada Teoria 
da Inadmissibilidade das Provas Obtidas Por Meios Ilícitos (Exclusionary Rule), sendo, 

130  “LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são asse-
gurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”

131  BRENE, Cleyson. Manual de Processo Penal para a Polícia: Teoria e Prática. Salvador:  Jus-
Podivm, 2016. P. 284;
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também denominada, com origem no direito norte-americano, de “regra de exclusão”, ou 
ainda de “princípio da licitude”.

Por sua vez, no art. 157, §1º, do Código de Processo Penal, é possível identificar 
duas outras teorias aplicáveis ao processo penal brasileiro132: a Teoria dos Frutos da Árvore 
Envenenada e a Teoria da Limitação da Fonte Independente.

Pela Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (Fruit Of The Poisonous Tree Doctrine) 
o princípio da exclusão se aplica à prova derivada (a qual é secundária), resultante da prova 
ilícita originária. É, também, denominada de “Teoria Da Prova Ilícita Por Derivação”.133

A referida teoria teve como leading case o caso Silverstone Lumber Covs U.S. (1920), 
onde a Suprema Corte Americana considerou inválida uma intimação que tinha sido 
expedida com base numa informação obtida por meio de uma busca ilegal (realizada por 
Agentes Federais).

Quanto à Teoria da Limitação da Fonte Independente (Independent Source 
Limitation), essa é, também, chamada de “Teoria/Exceção da Fonte Independente”. 

O Supremo Tribunal Federal134 trata a respeito dessa teoria da seguinte forma: 

(...) se órgão da persecução penal demonstrar que obteve, 
legitimamente, novos elementos de informação a partir de uma 
fonte autônoma de prova que não guarde qualquer relação de 
dependência nem decorra da prova originariamente ilícita, com 
esta não mantendo vinculação causal, tais dados probatórios 
revelar-se-ão plenamente admissíveis, porque não contaminados 
pela mácula da ilicitude originária.

Essa teoria teve como leading case o caso Bynum vs U.S. (1960), no qual, inicialmente, 
a corte exclui a identificação datiloscópica que havia sido feita pela polícia durante a prisão 
ilegal do acusado Bynum (pela prática de roubo). Todavia, o governo utilizou um antigo 
conjunto de planilhas do FBI e que correspondiam às impressões digitais encontradas no 
local do crime. Como a polícia tinha razão para verificar as antigas planilhas de Bynum 
independentemente da prisão ilegal e com as impressões de tais planilhas tinham sido 
colhidas anteriormente sem qualquer relação com o roubo investigado dessa vez, as antigas 
planilhas foram admitidas como prova obtida independentemente, de maneira alguma 
relacionada com a prisão ilegal.135

A doutrina entende que, além do disposto no art. 157, §1º, do Código de Processo 
Penal (que traz a chamada “fonte independente”), considera-se como exceção da utilização 
das provas ilícitas quando a sua descoberta for inevitável, bem como quando a ilicitude 
(entre a prova ilícita e prova ilícita derivada) for mitigada, sendo, por exemplo, o caso 

132 BRENE, 2016, pp. 285/286;
133 BRENE, 2016, pp. 285/286;
134 HC 93.050/RJ. Relator: Ministro Celso de Mello – julgado em 10/06/2008, DJE em 

31/07/2008;
135  BRENE, 2016. P. 286;
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de haver confissão em juízo pelo Réu, amparado por seu advogado, presença do órgão 
do ministério público, bem como outras provas colacionadas nos autos, embora alegue, 
posteriormente, ter sido torturado em sede de inquérito policial136.

Vale destacar que a doutrina entende que o §2º do art. 157 do Código de Processo 
Penal, em verdade, trouxe a definição do que seria a chamada “descoberta inevitável” e não 
sobre a “fonte independente”.

Todavia, esse não é um tema exclusivamente processual, havendo, com efeito, notável 
impacto na seara criminológica.

A criminologia é uma ciência social, empírica, interdisciplinar que se pauta no 
estudo do crime (ouo delito em seu sentido amplo), criminoso, vítima edocontrole social137, 
estando aqui inserido, sem dúvida, o tema “cifra negra”, o qual é explicado plenamente por 
PAULO SUMARIVA138 da seguinte forma:

Cifra negra, também denominada por cinza ou zona escura, 
darknumberou ciffrenoir, representa a diferença existente entre 
a criminalidade real e a criminalidade registrada pelos órgãos 
públicos.

Cifra negra é o número de delitos que por alguma razão, não são 
levados ao conhecimento das autoridades públicas, contribuindo 
para uma estatística distorcida da realidade fenomênica.”

E o renomado autor policial prossegue, expondo que, para ARNO PILGRAN139:

(...) a ocorrência da cifra negra e da impunidade resulta de um 
mecanismo de filtragem que envolve o legislador, as vítimas, as 
testemunhas, a polícia, o ministério público e os tribunais, que 
elegem as ocorrências que devem ser definidas como crimes e as 
pessoas que devem ser identificadas como delinquentes e fazem 
com que o sistema penal se movimente apenas em determinados 
casos

Vale pontuar que, dentre tais filtros, tem-se o chamado Filtro da Comprovação Legal 
e Judicial do Delito, no qual se relacionam as falhas na instrução do processo, dentre elas 
as provas ilícitas140.
136  ZANOTTI, Bruno Taufner e SANTOS, Cleopas Isaias. Delegado de Polícia em Ação. – 3 

Ed. Rev., Ampl. e Atual. Salvador: JusPodivm, 2015, p. 178;
137  LIMA JÚNIOR, José César Naves de. Manual de Criminologia. Salvador:  JusPodivm, 2014. 

pp. 38;
138  SUMARIVA, Paulo. Criminologia: Teoria e Prática – 3 Ed. – Niterói/RJ: Impetus, 2015. p. 

115.
139  ______, p. 116 (sem destaque no original);
140  ______, p. 118;
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Pois bem. Inegavelmente, eis aqui a relação existente entre o princípio do devido 
processo legal e a inadmissibilidade da utilização de provas obtidas por meios ilícitos.

O art. 144, “caput”, da Constituição Federal afirma categoricamente que “A segurança 
pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação 
da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio (...)”.

Esse, sem dúvida, é o fim do Estado de Direito, de modo que, sobre o tema, vale 
destacar o lecionado por LÉON DUGUIT141:

Considerando o poder político fato legítimo, infere-se que as 
ordens desse poder são também legítimas quando se conformam 
com o direito; a par com isso, o emprego do constrangimento 
material pelo poder político é autêntico quando visa assegurar 
a sanção do direito. Esse é um detalhe importante de salientar. 
Nenhuma entidade possui o direito de mandar nos outros sem 
que suas determinações se conformem com as normas do direito, 
seja esta entidade um rei, um parlamento, um imperador ou 
uma assembleia popular. Portanto, a discussão acerca do fim a 
que se destina o Estado, ou poder público, pode ser esclarecida 
considerando-se que o poder político tem por fim realizar o 
direito, comprometendo-se, em virtude do direito, a realizar tudo 
o que estiver ao seu alcance para assegurar o reino do direito.
(...)
Sendo o fim do Estado essencialmente um fim de direito, e só 
podendo manifestar a sua atividade em conformidade com o 
direito e dentro de seu domínio, os atos que venham a ser realizados 
devem estar classificados segundo o efeito desencadeado no 
mundo do direito.”

Assim, partindo do pressuposto de que o Estado de Direito, além de sua submissão à 
lei, tem a obrigação jurídica de realizar o direito142 é o mesmo que afirmar que tem o dever 
de atuar tanto na repressão de crimes, quanto na sua prevenção, à luz do já transcrito caput 
do art. 144 da Constituição Federal.

O art. 59 do Código Penal Brasileiro dispõe que a fixação da pena privativa de 
liberdade tem fundamento no binômio necessidade-suficiência “para reprovação e 
prevenção do crime”.

É inegável que, como sustenta PAULO SUMARIVA143, “a prevenção do delito é um 
dos objetivos do Estado de Direito, pois, realizada com êxito, alcança-se a manutenção da 
paz social e da ordem pública.”

141  DUGUIT, Léon. Fundamentos do Direito. Trad. Márcio Pugliesi. 3 Ed. São Paulo: Martin 
Claret, 2009,  pp.77/78.

142  DUGUIT, 2009, p. 84;
143  SUMARIVA, 2015, p. 141;
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No aspecto penal, tem-se que a prevenção é se evitar a prática de crimes pelos 
membros da sociedade, sob os aspectos: positivo, negativo, geral e especial.

Sobre o tema, PAULO SUMARIVA144 leciona, metodicamente, no seguinte sentido:

Na prevenção geral, a pena imposta ao delinquente condenado 
tem a finalidade de intimidação, isto é, busca-se intimidar outros 
indivíduos propensos a delinquir.

A prevenção especial deseja alcançar a reeducação do delinquente 
e sua recuperação, atentando assim ao fato de que o delito é 
permeado por fatores endógenos e exógenos.
(...)
a) Prevenção geral negativa: a pena aplicada ao condenado 
repercute na sociedade, isto é, conscientizando outros indivíduos 
das consequências da prática delituosa.
b) Prevenção geral positiva: voltada à conscientização geral, ou 
seja, incutindo a necessidade de respeito aos valores e princípios 
mais importantes da sociedade.
(...)
a) Prevenção especial negativa: consiste na retirada provisória 
do autor do crime do convívio social e, com isso, inibindo que 
cometa novos delitos. Trata-se de uma espécie de neutralização 
do delinquente, materializada no seu recolhimento ao cárcere.
b) Prevenção especial positiva: consiste em fazer com que o autor, 
por meio da pena, desista de cometer novas infrações, assumindo 
caráter ressocializador e pedagógico.”

Em suma, o caráter preventivo do direito (penal) significa a efetiva soberania da lei e 
da ordem, seja punindo, seja educando.

A propósito, vale lembrar o ensinamento, um tanto romântico, mas certamente 
correto, de RUDOLF VON IHERING145:

O direito não é uma pura teoria, mas uma força viva.
Por isso a justiça sustenta numa das mãos a balança em que pesa o 
direito, e na outra a espada de que se serve para o defender.
A espada sem balança é força brutal; a balança sem a espada é a 
impotência do direito.

144  _______, pp. 149/150;
145  IHERING, Rudolf Von. A Luta Pelo Direito. Trad. João de Vasconcelos. São Paulo: Martin 

Claret, 2009. p. 23.
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Uma não pode avançar sem a outra, nem haverá ordem jurídica 
perfeita sem que a energia com que a justiça aplica a espada seja 
igual à habilidade com que manejar a balança.

Pois bem. 
Partindo dessas premissas, em outras palavras, a utilização das provas ilícitas 

(obtidas por meios ilícitos) vulnera o devido processo legal, haja vista que cria o sentimento 
de impunidade na coletividade, bem como torna inócua a persecução penal.

Isto, pois, certamente, pela utilização da referida prova, o processo será anulado, 
culminando no sentimento de impunidade, seja na seara cível, seja na seara criminal.

A propósito, acerca das nulidades no processo penal, CLEYSON BRENE146 expõe 
que:

O processo penal é composto por uma sequência de atos 
processuais, praticados com a observância das formalidades 
previstas em lei, garantindo às partes a regularidade do 
desenvolvimento de tais atos, sem que haja abusos por parte do 
magistrado na condução do procedimento, em virtude do impulso 
oficial, bem como assegurando os princípios do contraditório e da 
ampla defesa às partes, compondo, assim, o devido processo legal, 
insculpido no art. 5º, LIV da Magna Carta. As nulidades são os 
vícios processuais decorrentes da inobservância de tais exigências 
legais, podendo levar à invalidação de determinado ato, ou à sua 
renovação, se possível ser sanado.

E, se admitida, transmitirá a ideia de que os fins justificam os meios, o que se atenta 
contra a imagem de ética que o Estado deve refletir, inclusive, por força do conhecido 
princípio da moralidade administrativa147.

2.3. As provas ilícitas no processo: impactos administrativos 

Não só impactos constitucionais (ligados aos direitos fundamentais) e/ou 
criminológicos são notados quando da utilização das provas ilícitas no processo, havendo, 
também, consequências administrativas.

O art. 37, “caput”, da Constituição Federal, dispõe que:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

146  BRENE, 2016, p. 591;
147 BARTINE, Caio e SPITZCOVSKY, Celso. Direito Administrativo (Coleção Elementos do 

Direito; v.2) – 3 Ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 47.
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dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...)

Ainda, vale destacar que o art. 11 da Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade 
Administrativa) reza que:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta 
contra os princípios da administração pública qualquer ação ou 
omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, 
legalidade, e lealdade às instituições (...)

Como tratado alhures (item 3.2 supra), a admissão de prova obtida por meio ilícito 
atentaria contra o princípio da moralidade administrativa.

Sobre esse tema, CAIO BARTINE e CELSO SPITZCOVSKY148 expõem que:

No caso da lei de improbidade, a presença do elemento subjetivo 
é tanto mais relevante pelo fato de ser objetivo primordial do 
legislador constituinte o de assegurar a probidade, a moralidade, 
a honestidade dentro da administração pública.

Em uma frase, tal princípio pode ser conceituado, simplesmente, como o dever de 
honestidade dos Entes Públicos em sentido amplo, englobando os Poderes (ou funções do 
Poder) Executivo, Legislativo e, é claro, o Judiciário.

Pois bem. Nesta toada, é certo concluir que não só Poder Executivo fica adstrito à 
observância do princípio em tela, haja vista que o Poder Judiciário, por sua própria essência 
de exercer a juris dictio (de demonstrar o caminho reto a ser seguido), não pode se curvar 
às práticas ímprobas, as quais, por si, o anulam em todos os seus termos.

Ademais, o próprio texto do enunciado normativo do art. 37, caput, da Constituição 
Federal é categórico ao afirmar que “A Administração Pública direta e indireta de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal”, determina que se pautem a observar 
o princípio ora estudado, de modo que possibilita, através de uma interpretação sistemática, 
englobar nesse mandamento o Poder Judiciário, necessariamente.

Mas não é só. 
É inegável que, havendo a anulação de um processo judicial, de natureza penal ou 

civil, em virtude de haver provas obtidas por meios ilícitos, o Erário em si foi vulnerado, em 
vista do notório desperdício de recursos públicos.

Ou seja, há o desrespeito ao conhecido princípio da eficiência, também previsto no 
art. 37, caput, da Constituição Federal.

Sobre esse princípio, colacionam-se os ensinamentos de CAIO BARTINE e CELSO 
SPITZCOVSKY149:

148  BARTINE; SPITZCOVSKY, 2016, p. 47.
149  BARTINE, SPITZCOVSKY, 2016, pp. 62/63.
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(...) esse princípio impõe ao Poder Público a busca pelo 
aperfeiçoamento na prestação de seus serviços, como forma de 
chegar à preservação dos interesses que representa.
(...)
Pode-se sentir a sua presença em diversos dispositivos do Texto 
Constitucional, que surgem como um desdobramento natural na 
busca pela otimização das atividades administrativas.

Costuma-se encarar o princípio ora debatido apenas em relação à seara 
Administrativa, olvidando-se que, como exposto acima, a aplicação dos princípios trazidos 
pelo art. 37, caput, da Constituição Federal engloba todos os Poderes (ou funções do Poder).

Com efeito, o princípio em testilha não possui apenas relação ao Poder Executivo no 
âmbito do processo administrativo, mas também ao Poder Judiciário, no bojo do próprio 
processo judicial, seja de natureza civil ou criminal.

Seria no mínimo ilógico admitir o referido princípio na seara administrativa e 
negá-lo na Judicial, haja vista que representaria uma autorização para que a própria função 
judiciária pudesse ser perdulária em sua atuação, atentando, inegavelmente, contra a própria 
essência do Estado de Direito.

Assim, nota-se profundo impacto negativo, se houvesse a admissão de provas 
ilícitas no processo, com o princípio do devido processo legal, bem como ocorrência de 
improbidade administrativa por desrespeito à moralidade administrativa e ao princípio da 
eficiência.

CONCLUSÃO

Concluindo, há notória relação entre o princípio do devido processo penal e o da 
vedação da admissão de provas obtidas por meios ilícitos, sendo verdadeiro âmago do 
Estado de Direito.

Dessa forma, a doutrina e a jurisprudência trabalham no sentido de aperfeiçoar as 
técnicas processuais a fim de garantir a observação dos princípios constitucionais atinentes 
ao processo e função do próprio Estado de zelar pelo cumprimento do arcabouço legislativo 
em si, em especial à moralidade e a eficiência na atuação.

Não se pode olvidar que a observância de ambos os princípios em testilha, com efeito, 
aperfeiçoa a prestação jurisdicional tanto em sentido cível, quanto em sentido criminal o 
que, em especial a esse último, reflete criminologicamente na minoração da delinquência 
em todos os níveis.
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O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E A LEI DE RECUPERAÇAO 
DE EMPRESAS - ALGUNS FRAGMENTOS FRENTE À FUNÇÃO 

SOCIAL DA EMPRESA COMO GARANTIA AOS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS

THE NEW CIVIL PROCEDURE CODE AND THE BUSINESS 
RECOVERY LAW - SOME FRAGMENTS IN FRONT OF THE 

COMPANY’S SOCIAL FUNCTION AS A GUARANTEE TO 
FUNDAMENTAL RIGHTS

Carlos Eduardo Marques150

José Antonio da Barbara151

Sumário: INTRODUÇÃO. 1 Função social da empresa. 2 Normas 
fundamentais do Código de Processo Civil de 2015 e sua aplicação 
na recuperação. 3 Os prazos da recuperação de empresas frente 
ao Código de Processo Civil de 2015. 4 Intervenção de terceiro: 
o papel do Amicus Curiae 5. A recuperação judicial de empresa 
estrangeira e o Código de Processo Civil de 2015. CONCLUSÃO. 
REFERÊNCIAS. 

RESUMO: Quando fazemos uma interpretação da Lei de 
Recuperação de Empresas e Falência nº 11.101/05, frente 
ao “novo” CPC, podemos verificar diversas situações de 
aplicabilidade subsidiária da matéria tratada neste último, ao 
processo de Recuperação Judicial. Temos aqui um tema bastante 
difícil de ser explorado, pois é tudo muito novo, e somente com 
o passar do tempo, com o julgamento de casos concretos que 
forem judicializados, com várias decisões judiciais nesses casos 

150   Mestre em Direitos Humanos e Fundamentais pela Fundação Instituto de Ensino para 
Osasco (UNIFIEO). Especialista em Direito Constitucional pela  ESCOLA SUPERIOR DE DI-
REITO CONSTITUCIONAL (ESDC). Graduado em Direito pela Fundação Instituto de Ensino 
para Osasco FIEO (1998). Advogado.

151  Mestre em Direitos Humanos Fundamentais e Graduado em Direito pelo Centro Univer-
sitário FIEO (UNIFIEO). Graduado em Administração de Empresas pela Unibero – Universidade 
Ibero Americana. Pós-graduado em Finanças pela FECAP – Fundação Escola do Comércio Álvares 
Penteado e com especialização em Gestão de Pessoas pela FGV – Fundação Getúlio Vargas. Profes-
sor de Processo Civil da Graduação e da Pós-Graduação do UNIFIEO e Gerente de Crédito PJ e 
Consignado da Creditas, Fintech de Crédito.
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reais,pacificando-se o novo entendimento jurisprudencial nos 
tribunais brasileiros, é que poderemos ter uma maior clareza, e 
por que não, correta aplicabilidade do CPC nos casos concretos.

Palavras-Chave: Processo. Recuperação Judicial de Empresas. 
Amicus Curiae.

ABSTRACT: When we interpret the Law on Bankruptcy and 
Reorganization No. 11.101 / 05, in view of the “new” CPC, we can 
verify several situations of subsidiary applicability of the matter 
dealt with in the latter, to the Judicial Reorganization process. We 
have a very difficult topic to be explored here, since everything is 
very new, and only with the passing of time, with the judgment of 
specific cases that are judicialized, with several judicial decisions in 
these real cases, pacifying the new jurisprudential understanding 
in the Brazilian courts, is that we can have greater clarity, and why 
not, correct applicability of the CPC in specific cases.

Keywords: Process. Judicial Recovery of Companies. Amicus 
Curiae.

INTRODUÇÃO

Este artigo tem como objetivo, trazer alguns fragmentos que entendemos serem 
os mais relevantes, quando fazemos a interpretação da Lei de Recuperação de Empresas 
e Falência “Lei de Recuperação”, a Lei 11.101 de fevereiro de 2005, frente o “novo” Código 
de Processo Civil - CPC, instituído em 2015. Trata-se de um tema bastante difícil de ser 
explorado, pois é tudo muito novo, e somente com o passar do tempo, com a pacificação 
jurisprudencial nos tribunais brasileiros, no sentido de aperfeiçoar o ordenamento 
jurídico posto,é que teremos uma maior clareza, e por que não, correta aplicabilidade nos 
casos concretos das Leis em comento.O tempo que nos mostrará a solução mais exata, a 
jurisprudência que será construída, a partir de então,bem como os novos desafios que o 
judiciário brasileiro terá que enfrentar,dentro das novas perspectivas econômicas e sociais 
que a nação brasileira vive atualmente,é que nos indicará o rumo que devemos seguir, para 
encontrar a melhor solução a ser aplicada ao caso em avaliação.

Notadamente, temos um grande desafio pela frente, que é o de interpretar a Lei de 
Recuperação de Empresas ante o novo Código de Processo Civil, pois existe uma infinidade 
de questões onde devemos verificar se existe ou não a aplicação do Código de Processo Civil 
de 2015. 

Enquanto isso não acontecer, devemos raciocinar de modo que a aplicação do 
Código de Processo Civil, amparada e presente no artigo 189 da “Lei de Recuperação”, que 
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é a Lei específica e de maior abrangência sobre o assunto, considerando ainda que se trata 
de um sistemajurídico que deve dialogar com as demais normas coexistentes, precisamente 
sob a égide da Constituição Federal de 1988. Como é cediço, não podemos aplicar somente 
uma Lei isoladamente e sim do ordenamento jurídico vigente,daí a questão,de se ter por 
base a aplicação subsidiária do termo “naquilo que couber”, o que vale dizer, o interprete da 
Lei, ou melhor, o operador do direito, tem um grande desafio, que é exatamente enxergar 
onde se situa expressão legal “o que couber”, pois muitas vezes temos a ideia clara da sua 
aplicabilidade no mundo acadêmico, contudo muitas vezes está extremamente afastado do 
mundo prático, pois no papel tudo pode e tudo cabe, mas a aplicação no caso concreto é 
mais complexo e dificultoso.

Art. 189.  Lei de Recuperação. Aplica-se a Lei no 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, no que couber, aos 
procedimentos previstos nesta Lei. (grifo nosso).

Então, podemos partir de uma premissa de que devemos aplicar o Código de 
Processo Civil de 2015 sempre interpretando de forma a atender o interesse maior da Lei de 
Recuperação, em outras palavras, a todo o processo de recuperação, mas principalmente ao 
seu maior principio textualmente transcrito no artigo 47, que traz em sua interpretação, de 
forma direta, a diretriz basilar da norma, que no campo da recuperação, é exatamente isto o 
que merece ser transcrito, como verdadeira declaração de princípios:

Art.47. Lei de Recuperação. A recuperação judicial tem por 
objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-
financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte 
produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos 
credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua 
função social e o estímulo à atividade econômica. (grifo nosso).

Portanto, a recuperação judicial de empresas constitui um favor legal destinado ao 
empresário ou à sociedade empresária, para que supere o momento de criseeconômico-
financeira que se encontra, de sorte a permitir a continuidade de seus negócios e de seu 
fim social e estimular a atividade econômica própria. Objetiva também a Lei, fornecer aos 
credores um mecanismo de preservação dos créditos, além de ser um instituto que busca 
beneficiar toda a coletividade, posto que vise à “manutenção da fonte produtora, do emprego 
dos trabalhadores e dos interesses dos credores”, como conceitua Clóvis Antonio Maluf152 

Posto isto, cabe-nos também lembrar que sociedade sem empresa é uma sociedade 
falida, portanto, é obvio que se elas forem viáveis e, assim, devem ser como determina 
a própria Lei de Recuperação, “Todos”, os atores sociais e estatais, como os advogados 
das partes, o juiz, o administrador judicial, os credores e fornecedores, ou seja, toda a 

152  MALUF, Clóvis Antônio. DE FARIA, William Marinho. A Lei das Recuperações comen-
tada e comparada. 2 ed. São Paulo: Edifieo, 2008, p. 20.
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comunidade jurídica e porque não, toda a sociedade, inclusive o Estado brasileiro, grande 
arrecadador de tributos,são responsáveis pelo apoio no sentido de salvar aquela empresa 
que passa por um período econômico financeiro difícil, se apresentando enferma, contudo, 
da mesma forma, se mostrando viável a recuperação, sairão com saldo positivo.

Infelizmente, diante do tamanho da crise econômica e financeira instalada no Brasil 
e no mundo, muitas dessas empresas ficaram perdidas pelo caminho, mas vemos claramente 
que tal são as dificuldades encontradas e sofridas, para legitimar a Lei de Recuperação, uma 
Lei nova, criada em 2005, que veio a substituir o antigo decreto 7661 de 1945, que tinha 
todo um apelo protetivo ao devedor, contudo não tinha uma visão prospectiva como a nova 
Lei, vislumbrando a defesa da empresa em crise e a continuidade de seus negócios.

Então perguntamos: Se não tivéssemos essa Lei hoje, quaisdessas empresas que se 
encontram nessa situação de crise, estariam vivas e ativas? Ou melhor, quantas continuariam 
gerando riquezas? Quantas se perderam sem poder ter o aproveitamento da nova Lei? 
Com certeza muitas delas que estariam vivas produzindo riquezas, tributos, empregos e 
impulsionando a economia nacional, e por que não mundial, desapareceram, pois não 
tínhamos uma Lei para salvaguardar suas garantias tampouco sob o viés da Constituição 
Cidadã de 1988, e assimforam extintas e trouxeram grandes prejuízos não só a seus 
acionistas e credores, mas a toda a sociedade presente em seu contorno.

A Lei de Recuperação, embora uma Lei nova, com pouco mais de dez anos de 
existência, tem enfrentado duras criticas no sentido de que muitas vezes não atende aos 
interesses de algumas das partes envolvidas, que reclamam de um maior aculturamento 
da mesma, contudo sabemos todos nós, que ainda temos uma jurisprudência importante 
a ser construída, pois o próprio poder judiciário ainda não tem, em sua totalidade, um 
conhecimento maior e mais aprofundado da referida Lei. É responsabilidade então daqueles 
que conduzem os processos, não só por suas decisões acerca das recuperações aprovadas, 
mas também pela construção de todo o contorno ao processo de recuperação, para que o 
mesmo se dê de forma harmoniosa e em benefício de toda a sociedade.

Pensando, então, na aplicação subsidiária do Código de Processo Civil de 2015, 
colocaremos a seguir os principais itens que entendemos que se aplicados ao Processo de 
Recuperação Judicial e a Lei de Recuperação e Falências podem ser melhor para a empresa 
em recuperação.

1. FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA 

A empresa tem um papel social de extrema relevância, pois proporciona a criação de 
empregos e, diante disto, gera riquezas, circulação de mercadorias,pagamento de tributose 
o desenvolvimento econômico do país.

A função social da empresa é, portanto um conjunto de direitos e obrigações, e que 
estão relacionados entre si, trazendo direitos a uma das partes, e da mesma forma impondo 
um dever a parte oposta. O exercício da propriedade e o contrato é um bom exemplo disso.
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Portanto, sabemos que a empresa tem obrigações, deveres a serem cumpridos 
perante a sociedade, então não pode exercer apenas seus direitos, abdicando-se de seus 
deveres, os quais se entendem como deveres sociais a serem preenchidos pela empresa para 
satisfazer sua função social.

A recuperação judicial não se restringe à satisfação dos credores, nem tão pouco ao 
mero saneamento da crise econômico e financeira em que a empresa solicitante se encontra. 
Alimenta a pretensão de conservar a fonte produtora e resguardar o emprego, ensejando a 
realização da função social da empresa, que, afinal de contas, é mandamento constitucional.

Entende-se por função social, pois aquele empregado da empresa, com o 
recebimento de suas verbas trabalhistas fruto da atividade desenvolvida no mês, tem, por 
exemplo, a possibilidade de comprar um determinado bem ou serviço em um determinado 
estabelecimento comercial, gerando renda ao comércio, que por consequência mantem 
seus empregados, podendo inclusive criar novos postos de trabalho. É um elo significativo 
entre empregado e empregador, e por conta disto, entendemos o quanto a empresa significa 
para a sociedade. 

A busca por ações sociais adotados pela empresa, em qualquer ramo que atua, 
inclusive de cunho socioambiental, para o cumprimento de sua função social aproximam 
empresa e comunidade, e, portanto, temos aqui o exercício de interesses distintos, a procura 
da satisfação das vontades de todos os agentes envolvidos.

Por fim, é importante dizer que o princípio da função social da empresa está 
profundamente relacionado com o da preservação da empresa, pois se uma empresa cumpre 
seu papel social, ela merece ser preservada.

2. NORMAS FUNDAMENTAIS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 
DE 2015 E SUA APLICAÇÃO NA RECUPERAÇÃO.

Como todos sabem, o Código de Processo Civil de 2015 trouxe em seus 12 artigos 
iniciais, o modelo constitucional do processo, para o ambiente infraconstitucional, 
mostrando que o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os 
valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição de 1988.

Temos aqui uma gama de princípios e garantias individuais que modulam o 
processo civil e que estão abrigados na Constituição e que passamos a ordená-los, dada a 
extrema importância dos mesmos: Princípios gerais da iniciativa de parte e impulso oficial, 
Princípio da inafastabilidade jurisdicional, arbitragem e solução consensual, Princípio 
constitucional da duração razoável, Princípio geral da boa-fé processual, Princípio geral da 
cooperação entre as partes, Princípio da paridade de tratamento e zelo pelo contraditório, 
Princípios gerais como critérios de aplicação do ordenamento jurídico, Princípio do 
contraditório, explicitação do direito à manifestação das partes, Princípios do contraditório, 
vedação à decisão sem manifestação das partes, Princípios constitucionais da publicidade 
e da fundamentação, Direito ao julgamento conforme a ordem cronológica de conclusão, 
Jurisdição civil, normas processuais brasileiras, tratados e convenções, Princípios gerais 
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da irretroatividade e da aplicação imediata e aplicação supletiva e subsidiária do estatuto 
processual civil.

Dentre todos esses elencados acima, destacamos dois importantes princípios, que 
entendemos de real importância parra o processo de Recuperação Judicial, podendo dar 
espaço a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil de 2015 a Lei de Recuperação, 
são eles o principio geral da boa-fé processual e o princípio geral da cooperação entre as 
partes.

O princípio da boa-fé processual, entendido como norma vai nos conduzir a 
interpretação de atos jurídicos para tirar consequências da infração à boa fé, o que vale dizer, 
a boa fé como mecanismo de interpretação dos atos jurídicos para buscarmos conclusões 
jurídicas acerca do comportamento das partes (relações jurídicas e situações jurídicas).

Já o princípio geral da cooperação, sua participação no processo de recuperação 
judicial pode e deve ser ainda maior, uma vez que na recuperação a participação do juiz é 
muito pequena, pois se trata praticamente de um processo de devedor e credores, aonde vão 
se negociar as condições do Plano de Recuperação Judicial da empresa sem a participação 
do juiz, portanto, isso tudo só é possível, se houver cooperação.

3. OS PRAZOS DA RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS FRENTE O 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

Essa é uma das questões mais sensíveis e que a todo o momento é discutida e 
argumentada por vários estudiosos do assunto, pois o Código de Processo Civil de 2015 
trouxe em seu artigo 219, § único, um tratamento totalmente diferente do que estava 
estipulado no CPC de 1973, passando o prazo a ser contado em dias uteis e não corridos, 
ou seja, a aplicação de um prazo muito mais elástico, mais alargado, aos procedimentos 
existentes a Lei de Recuperação, quando aplicados subsidiariamente.

Como ensina Costa Machado153, aplicabilidade somente aos prazos processuais, da 
contagem dos prazos processuais civis somente nos dias úteis, desconsiderados os sábados, 
domingos e outros feriados forenses.

Diante dessa grande alteração, passamos a enfrentar aqui então a grande questão: 
Seria melhor a aplicação do prazo previsto no Código de Processo Civil de 2015, no artigo 
acima descrito, como prerrogativa da própria Lei de Recuperação em seu artigo 189, o 
que vale dizer, no que couber, e entendemos que aqui cabe a contagem de prazos em dias 
úteis, ou estaríamos alargando demasiadamente, os prazos previstos para o processo de 
recuperação?

Alguns estudiosos do assunto entendem que a aplicação subsidiária do Código de 
Processo Civil de 2015, ou seja, a contagem do prazo em dias úteis é possível tão somente a 
prazos processuais, isto é, o prazo regulado pelo CPC, que diz respeito tão somente a atos 

153  COSTA MACHADO, Antonio Claudio da. Código de Processo Civil de 2015 sintetizado e 
resumido: 5 Maneiras de Conhecer o Código de Processo Civil de 2015, p. 85. São Paulo: Atlas S/A, 
2015.
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processuais, portanto neste sentido, é cabível o artigo 219, § único, para a aplicação dos 
prazos da habilitação dos créditos da recuperação, de divergências, da impugnação, todos 
os demais prazos recursais da Lei de Recuperação, mas demonstram certa dificuldade em 
admitir essa contagem de dias úteis do prazo de suspensão do curso da prescrição e de todas 
as ações e execuções em face do devedor, conforme previsto no artigo 6º, combinado com o 
§ 4º da Lei de Recuperação, entendendo que este é um prazo que não se reduz ao ambiente 
processual, ele extrapola e vai também atingir a esfera material e outros processos.

A exemplo de outros doutrinadores, pensando especificamente ao prazo legal da 
suspensão por 180 dias, estipulado pela Lei de Recuperação no momento de sua criação, 
o que vale dizer, a pouco mais de 10 anos, não se imaginava que teríamos que enfrentar e 
aplicar os procedimentos da Lei de Recuperação a grandes companhias, que atualmente 
tem demonstrado estado de crise e utilizado do instituto da Recuperação Judicial como 
garantia de sua continuidade e da preservação da empresa, princípio maior da Lei.

Na prática tem-se visto que o prazo de 180 dias de suspensão para essas grandes 
companhias é um prazo bastante tímido, de modo que a jurisprudência já de antemão prevê 
a dobra do prazo, que pode ser ainda prorrogado, caso seja justificado e aprovado tal pedido. 

Diante disso, para esses casos emblemáticos e que convergem para diversos 
interesses, entendemos que a aplicação do artigo 219, § único, é cabível, como meio de 
garantir a aplicação do art. 47 da Lei de Recuperação.

Sendo assim, entendemos que o prazo que se aplica hoje no processo de recuperação, 
para qualquer fase do processo, quer seja na suspensão, habilitação de créditos, impugnação, 
apresentação do Plano de Recuperação, ou seja, para todos os atos do processo, cabe a 
aplicação subsidiária do Código de Processo Civil de 2015, pois percebemos que quanto 
mais prazo se der, e principalmente para as grandes companhias, maior é o ambiente de 
negociação entre todos os interessados, diminuindo assim as tensões existentes em quase 
todos os processos de recuperação judicial e principalmente nas Assembleias Gerais 
de Credores, onde se discute os rumos da companhia, tanto no papel do devedor como 
também no olhar dos credores e demais sujeitos do processo de recuperação.

Nesse ensejo, abre-se a oportunidade inclusive de discutir meios alternativos de 
solução do processo de recuperação judicial em pauta, em especial podendo ser utilizada 
a mediação, que tem que ser muito mais trabalhada por todo o meio jurídico, pois é um 
mercado que está hoje positivado no Código de Processo Civil de 2015, artigos 334, 166 
e também 165, que pode trazer um grande valor e agregar nos processos de Recuperação 
Judicial das empresas.

4. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO: O PAPEL DO AMICUS CURIAE

O Código de Processo Civil de 2015 incorporou em seu artigo 138, a figura do 
Amicus Curiae, que poderá ser uma pessoa física ou jurídica, com capacidade técnica 
distinta e especializada, a ser chamada no processo para intervenção do mesmo. Levando 
tal matéria para o campo da Recuperação Judicial, entendemos que aqui também de 
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forma extremamente positiva, podemos aplicar o Código de Processo Civil de 2015 
subsidiariamente a Lei de Recuperação, pois a figura do amicus curiae na Recuperação 
de Empresas é importantíssima na medida em que esse especialista possa construir em 
conjunto com os demais interlocutores do processo, ou seja, a quatro mãos, a melhor 
solução para a recuperação da empresa.

Na explanação jurídica ao art. 138 do Código de Processo Civil de 2015, que cria 
a figura do Amicus Curiae, a previsão da admissibilidade da intervenção no processo do 
amicus curiae – pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, denominando 
que as hipóteses justificativas da participação e os órgãos judiciários com competência para 
admiti-lo, apresentem: não alteração de competência e não interposição de recursos, salvo 
embargos de declaração; definição dos poderes pelo juiz ou relator; recurso contra decisão 
que julga resolução de demandas repetitivas.

Entendemos que essa figura do Amicus Curiae trabalhando em uma Recuperação 
Judicial, independente de ser uma pessoa física ou jurídica, que tenha expertise de qualquer 
assunto que escape do conhecimento do juiz, é muito saudável para o processo, podendo 
trazer entre outros benefícios a própria celeridade do processo. 

5. A RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESA ESTRANGEIRA E O 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015

Ao fazer uma rápida avaliação do Código de Processo Civil de 2015, percebemos que 
existe um capitulo inteiro destinado a Cooperação Internacional, trata-se do capitulo II, que 
determina que a cooperação jurídica internacional seja regida por tratado de que o Brasil 
faz parte e observará o respeito às garantias do devido processo legal no Estado requerente, 
a igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros, a publicidade processual, a 
existência de autoridade central para recepção e transmissão dos pedidos de cooperação e a 
espontaneidade na transmissão de informações a autoridades estrangeiras.

Ademais, nos traz o artigo 21, III, do Código de Processo Civil de 2015, a competência 
da autoridade judiciária brasileira de processar e julgar as ações em que o fundamento 
seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil, logo, levando tal dispositivo ao campo da 
Recuperação Judicial, pode, por correlação, entender que é possível à aplicação subsidiária 
do Código de Processo Civil de 2015.

Além disso, a Lei de Recuperação estabelece em seu artigo 2° um rol das pessoas 
jurídicas que não podem se submeter à recuperação de empresas, e podemos identificar 
claramente que empresas estrangeiras não constam desse rol.

CONCLUSÃO

Verificamos que a Lei de Recuperação não tem como objetivo a recuperação 
da empresa a qualquer custo, pois a Lei trouxe uma inquietação expressa acerca da 
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preservação da empresa no âmbito social, preocupando-se com a coletividade atingida pela 
descontinuidade da mesma. É evidente essa preocupação, diante da leitura textual do artigo 
47º da Lei, onde menciona expressamente a preservação da empresa e sua função social, 
consagrando assim princípios fundamentais do direito.

Estes dois princípios fundamentais expressos na Lei, mas não únicos existentes 
dentro de toda a Lei em comento, são dois princípios importantíssimos para o futuro da 
continuidade dos negócios empresarias analisado quando há o estudo da viabilidade da 
empresa, objetivando os interesses de todos os agentes envolvidos, o cumprimento do papel 
social da recuperanda e principalmente o bem comum da sociedade. Constata-se que é um 
processo conduzido principalmente por credores e o devedor (a empresa em recuperação), 
mas cabe ao judiciário à análise da viabilidade da empresa, e nesta análise levarão em conta 
vários aspectos que comentamos no decorrer do artigo, sendo talvez o principal deles, a 
função social que exerce a empresa.

Diante de todo o exposto, entendemos que existe um grande desafio pela frente para 
os operadores do direito, que é o de interpretar a Lei de Recuperação ante o novo Código de 
Processo Civil, pois existe uma infinidade de matérias possíveis de aplicação subsidiária do 
Código de Processo Civil de 2015. 

Por hora, devemos raciocinar de modo que a aplicação do Código de Processo 
Civil, amparada e presente no artigo 189 da “Lei de Recuperação”, que é a Lei específica 
sobre o assunto, considerando ainda que se trata de um sistema jurídico / ordenamento 
jurídico inteiro e não somente uma Lei para solução do caso concreto, deve ter por base a 
aplicação subsidiária do termo “naquilo que couber”, o que vale dizer, o intérprete da Lei, 
ou melhor, o exegeta, bem como os operadores do direito, tem um grande desafio, que é 
exatamente enxergar onde se situa “o que couber”, pois muitas vezes temos a ideia clara da 
sua aplicabilidade no mundo acadêmico, contudo muitas vezes está extremamente afastado 
do mundo prático, pois no papel tudo pode e tudo cabe, mas a aplicação no caso concreto é 
muito mais difícil e complexo.

Ao se aplicar subsidiariamente o Código de Processo Civil de 2015 à Lei de 
Recuperação, temos presentes diversos aspectos relevantes, dentre os quais destacamos 
a questão da aplicação dos prazos, o “Amicus Curiae”, as normas Constitucionais e 
fundamentais do processo e a situação da empresa estrangeira quando do pedido de 
recuperação judicial, por entender que esses merecem evidência.

Relativamente quanto à questão dos prazos, há quem defenda que o prazo de dias 
úteis do artigo 219, § único do Código de Processo Civil de 2015, não cabe a todos os atos do 
processo de recuperação judicial, entretanto entendemos que a jurisprudência e a doutrina 
deverão amadurecer aperfeiçoando-se nesse sentido. Entendemos que é saudável, para a 
empresa em recuperação o alargamento do prazo, que pode ou não ser totalmente utilizado, 
dependendo sim, das condições das negociações, possibilitando um amplo debate em busca 
da solução mais apropriada.

Quanto à questão do amicus curiae, na figura de pessoa natural ou jurídica, 
“desinteressada” no processo, possa ser admitida no processo de Recuperação Judicial, com 
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o objetivo de trazer ao processo um especialista “perito”, amigo da corte, para agregar tal 
interesse.

O Código de Processo Civil de 2015 trouxe ainda em seus 12 artigos iniciais, o 
modelo constitucional do processo, disciplinando o processo civil, conforme os valores e 
asnormas fundamentais estabelecidos pelo Poder Constituinte Originário, na Constituição 
de 1988.

Então, observamos que todo o processo de recuperação judicial descrito na Lei, 
textualmente transcrito em seu artigo 47, traz em sua interpretação, de forma direta, 
a diretriz basilar da norma, o de viabilizar a superação da situação de crise econômico-
financeira do devedor, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social 
e o estímulo à atividade econômica, então porque não aplicar subsidiariamente, naquilo 
que couber, as matérias trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015, até para garantir 
essa verdadeira declaração de princípios, é esse, respeitando doutas opiniões em contrário, 
nosso entendimento.
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INTRODUÇÃO

O habeas corpus tem como antecessor, no direito romano, o chamado interdictum de 
homine libero exhibendo, ou seja, era dada uma ordem para que o indivíduo comparecesse 
ao seu julgamento, a fim de que fosse analisada a legalidade da prisão. A sua origem remonta 
ao direito inglês, em 1215, com a assinatura da Carta Magna pelo rei João Sem Terra. 

No direito brasileiro, essa garantia está assegurada no artigo 5, inciso LXVIII, da 
Constituição Federal de 1988 (CF/88). Já o Código de Processo Penal, o disciplina nos 
artigos 647 a 667. Esse institutoé uma das ferramentas mais antigas para efetivar os Direitos 
Fundamentais do Homem. Nas palavras de Alexandre de Morais, “o habeas corpus é uma 
garantia individual ao direito de locomoção, consubstanciada em uma ordem dada pelo 
juiz ou Tribunal ao coator, fazendo cessar a ameaça ou coação à liberdade de locomoção em 
sentido amplo – o direito de o indivíduo de ir, vir e ficar” (MORAIS, 2003, p.138). 

O habeas corpus constitui uma medida de notável importância para a defesa da 
liberdade individual. Como um direito fundamental da pessoa, as medidas cautelares da 

154  Mestranda em Medicina Forense no Departamento de Direito Penal da Universidade de São 
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em Perícias Médicas e Medicina Legal pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São 
Paulo (FCMSCSP). Pós-graduada em Psiquiatria Forense pela Universidade de São Paulo (USP). 
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Pernambuco (UPE), inscrita no CRM-PE no. 15.591 e CRM-SC no. 27.433. Graduada em Direito 
pela Faculdade Marista do Recife (FMR), inscrita na OAB-PE no. 40.251. Médica do trabalho e 
Perita judicial.
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liberdade de locomoção são dos mais poderosos instrumentos de proteção efetiva das 
franquias liberais (FERREIRA,1979). 

Ele poderá ser repressivo (liberatório) ou preventivo (salvo-conduto), podendo ser 
impetrado por qualquer pessoa física, jurídica ou estrangeira. Também será legitimado 
ativo o Ministério Público, no exercício de sua função, perante juízo de primeiro grau e 
tribunais locais.Tem natureza jurídica de ação constitucional e deve satisfazer os requisitos 
da possibilidade jurídica do pedido,legitimidade e interesse de agir. 

O STF e o STJ consideram que, em casos de comprovação de constrangimento ilegal, 
o writ pode ser concedido ex-ofício. 

No direito internacional, em países como Argentina e Portugal, o HC tem previsão 
legal e guarda determinadas peculiares. Por outro lado, na França, apesar de não ter uma 
previsão legal desse instituto, a liberdade individual é resguardada em outros dispositivos 
legais desde a Declaração dos Direitos do Homem, em 1789. 

Esse instituto, por sua vez, tem uma aplicação bem diferenciada, no que tange os 
casos de prisão civil, sendo usado como um instrumento de coerção para obrigar o devedor 
a cumprir sua obrigação alimentícia. 

1. CONCEITO E EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO HABEAS CORPUS

A palavra Habeas Corpus é proveniente do latim e significa “tome o corpo”.
Leciona Pontes de Miranda:

habeas corpus eram as palavras iniciais da fórmula no mandado 
que o Tribunal concedida, endereçado a quantos tivessem em 
seu poder, ou guarda, o corpo do detido. A ordem era do teor 
seguinte: “Toma (literalmente: tome, no subjuntivo, habeas, de 
habeo, habere, ter, exibir, tomar, trazer, etc.) o corpo dêste detido e 
vem submeter ao Tribunal o homem e o caso” (MIRANDA, 1955, 
p.137).

Supõe-se que os romanos tinham conhecimento de um instituto similar ao habeas 
corpus, o denominado interdictum de homine libero exhibendo, que seria uma ordem dada 
pelo pretor, para que o homem livre comparecesse ao seu julgamento, a fim de que fosse 
avaliada a legalidade da prisão, quando esta era efetuada por motivo de dolusmalus.

O interdictum de homine libero exhibendoe o interdictumde  liberoexhibendoseriam 
ações garantidoras da liberdade de ir, vir e ficar do homem livre e restituidores dessa garantia, 
em caso de coação. Esses remédios faziam parte da classe dos chamados interditos. Relata-
se que foram enumerados 41 interditos, incluindo o de homine libero exhibendo, por Assis 
Chateubriand em sua tese O interdidouti possidetis e, 58 interditos, por Arthur Steinwenter 
em seu verbete Interdikten (FERREIRA, 1979). O habeas corpus pode ter sido originado, 
historicamente, a partir da categoria dos interditos, de acordo com alguns autores.
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A origem deste instituto, no entanto, remonta ao direito inglês (Habeas 
corpusadsubjiciendum) com a elaboração da carta magna. Durante o reinado de João 
Sem Terra (John Lackland), a população inglesa vivia oprimida pelo rei, em um regime 
absolutista, que desrespeitava as liberdades e os direitos dos súditos. 

O rei, para patrocinar seus intentos bélicos e cobrir os gastos da guerra contra a 
França, aumentou os impostos fiscais, o que desagradou os barões ingleses. Pressionado 
por essa classe, o monarca, para evitar uma revolta armada, assinou, em junho de 1215, 
a Magna Carta, que dizia, em seu artigo 39: “No freemanshallbeseizedorimprisoned, 
orstrippedofhisrightsorpossessions, oroutlawedorexiled, ordeprivedofhisstanding 
in anyway, norwillweproceedwith force againsthim, orsendothersto do so, 
exceptbythelawfuljudgmentofhisequalsorbythelawoftheland” (CARTA MAGNA, 1215).

A Magna Carta garantiu essencialmente os direitos dos barões e da igreja católica. No 
entanto, concedeu às mulheres e às crianças o direito de herdar propriedades, estabeleceu 
que ninguém podia ser punido por um crime antes de ser legalmente condenado como 
culpado e, também, deu aos barões o direito de declarar guerra ao monarca, em caso de 
descumprimento do documento. Deveras, os direitos referentes à Magna Carta não se 
estenderam a todos. Somente fruíram dessa prerrogativa aqueles pertencentes às classes 
privilegiadas. 

Hélio Tornaghi leciona que:

O habeas corpus é, no Direito inglês do qual se origina uma ordem 
de apresentaçãopessoal de alguém, um mandado de condução.O 
juiz quer a presença física de alguma pessoa.Por isso expede 
uma ordem escrita (writ) para que seja apresentado o corpo da 
pessoa (habeas corpus), isto é, seja feita de corpo presente. Essa 
apresentação pode ter vários fins e, daí, os diversos tipos de 
habeas corpus (ad deliberandum et recipiendum; ad faciendum; 
ad testificandum).Mas a expressão habeas corpus, sem mais 
nada, habeas corpus por antonomásiadesigna o habeas corpus ad 
subjiciendum,ordem ao carcereiro ou detentor de uma pessoa de 
apresentá-la, e de indicar o dia e a causa da prisão,a fim de que 
ela faça (ad faciendum), de que se submeta (ad subjiciendum) 
e receba (ad recepiendum) o que for julgado correto pelo 
juiz. Esse foi chamado,por William Blackstone,o mais célebre 
mandado(writ) do direito inglês e baluarte permanente de nossas 
liberdades(TORNAGHI, 1989, p. 382-3).

O rei João Sem Terra, com seus poderes limitados, procurou o papa Inocêncio III, 
que anulou a Magna Carta em agosto de 1215. No ano seguinte, Henrique III assume o 
trono, após a morte de seu pai, e repristina a Carta magna. No entanto, as violações se 
mantêm e, em 1258, é elaborada, então, pelos barões ingleses, as“Provisões de Oxford”, cujo 
objetivo era limitar os poderes do rei. 
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Em 1628, foi escrita a Petição de direitos (Petitionofrights), com o intuito de conter 
os excessos cometidos pelo rei Carlos I e impor limites ao seu reinado. Em contrapartida, 
o rei continuou excedendo seu poder e gerando mais inconformismo por parte do povo.

Em 1679, com o escopo de regulamentar o habeas corpus, foi editada a Habeas 
Corpus Act (Segunda Carta Magna), destinada a disciplinar, processualmente, por meio de 
atos legais, a proteção ao direito de liberdade. Ela se restringia à área criminal e somente se 
referia às pessoas acusadas de crimes.

E, finalmente em 1816, surgiu outro Habeas Corpus Act, ampliando o anterior 
e alcançando qualquer ofensa à liberdade dos indivíduos, mesmo que não acusados de 
qualquer crime.

Nos Estados Unidos, em 1776, foi elaborada a Declaração de Direitos da Virgínia, 
que proclamou o direito à vida, à liberdade e à propriedade. O habeas corpus foi incorporado 
ao Artigo I, Seção 9, da Constituição de 1787.

No direito português, o instituto do habeas corpus foi instituído em 1911, Art.º 3º, nº 
31, da Constituição: 

Dar-se-á o Habeas Corpus sempre que o indivíduo sofrer ou se 
encontrar em iminente perigo de sofrer violência, ou coacção, por 
ilegalidade ou abuso do poder. A garantia do habeas corpus só se 
suspende nos casos de estado de sítio por sedição, conspiração, 
rebelião ou invasão estrangeira. Uma lei especial garantirá a 
extensão desta garantia e o seu processo.

A Constituição portuguesa de 1933 manteve a previsão do instituto. 
No Brasil, durante o período colonial, não havia uma legislação própria brasileira, 

pois como colônia portuguesa, era regida pela legislação lusa. As Ordenações Filipinas 
regeram toda a disciplina penal no Brasil desde 1603, sendo revogada nessa matéria somente 
com o Código Criminal de 1830 (THOMPSON, 1976). Essas ordenações foram feitas no 
fim do século XIV, no período em que Portugal estava sob domínio espanhol, por meio do 
reconhecimento da autoridade real de Felipe I, rei da Espanha. Em relação às ordenações 
anteriores – Afonsinas e Manuelinas – não houve grande diferença, visto que muita coisa foi 
copiada destas últimas. O objetivo do rei espanhol era somente de expedir uma legislação 
que impusesse seu domínio, o que não incluía modificações significativas no que já estava 
estabelecido (THOMPSON, 1976). Tendo uma forte influência das ordenações bárbaras, as 
ordenações filipinas mantinham a manutenção do instituto da paz do rei.

Com o retorno do rei Dom João VI para Portugal, o príncipe regente Dom Pedro I 
emitiu o decreto de 1821, o qual, segundo Pontes de Miranda, continha implicitamente o 
instituto do habeas corpus. Aduz o referido autor: 

Logo após a partida de D. João VI para Portugal, foi expedido 
o decreto de 23 de maio de 1821 referendado pelo Conde dos 
Arcos:“Vendo que nem a Constituição da Monarquia Portuguesa 
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nem as disposições expressas da Ordenação do Reino, nem 
mesmo a Lei da Reformação da Justiça de 1582, com todos os 
outros alvarás, cartas régias e decretos de meus augustos avós, têm 
podido afirmar, de modo inalterável, como é de direito natural, a 
segurança das pessoas; e constando-me que alguns governadores, 
juízes criminais e magistrados, violando o sagrado depósito da 
jurisdição que se lhes confiou, mandam prender por mero arbítrio 
e antes de culpa formada, pretextando denúncias em segredo, 
suspeitas veementes e outros motivos horrorosos à humanidade, 
para impunemente conservar em masmorras,vergados com os 
pesos de ferros, homens que se congregavam por os bens que lhes 
oferecera a instituição das sociedades civis, o primeiro dos quais 
é sem dúvida a segurança individual;e sendo do meu primeiro 
dever e desempenho de minha palavra promover o mais austero 
respeito a lei e antecipar quando se possa os benefícios de uma 
Constituição liberal; hei por bem excitar pela maneira mais 
eficaz e rigorosa a observância da sobre mencionada legislação, 
ampliando-a e ordenando, como por este Decreto ordeno:1º) que 
desde sua data em diante nenhuma pessoa livre no Brasil possa 
jamais ser presa sem ordem por escrito do juiz ou magistrado 
criminal do território, exceto somente o caso do flagrante delito, 
em que qualquer do povo deve prender o delinqüente;2º) que 
nenhum juiz ou magistrado criminal possa expedir ordem de 
prisão sem proceder culpa formada por inquirição sumária de 
três testemunhas, duas das quais jurem contestes, assim o fato 
que em lei expressa seja declarado culposo, como a designação 
individual do culpado; escrevendo sempre sentença interlocutória 
que obrigue à prisão e livramento, a qual se guardará em segredo 
até que possa verificar-se a prisão do que assim tiver sido 
pronunciado delinqüente; 3º) que, quando se acharem presos os 
que assim forem indicados criminosos, se lhes faça imediata e 
sucessivamente o processo, que deve findar dentro de quarenta 
e oito horas peremptórias, principiando-se sempre que isso 
possa ser, por a confrontação dos réus, com as testemunhas que 
os culpavam, e ficando abertas e públicas todas as provas que 
houverem, para assim facilitar os meios de justa defesa, que a 
ninguém se deve dificultar ou tolher [...]” (MIRANDA, 1955, 
p.56).

Apesar de o referido decreto não ter trazido, expressamente, o instituto do habeas 
corpus, pode-se dizer que houve um progresso em relação à garantia da liberdade 
individual. Essa garantia foi tratada, também, na Constituição brasileira de 1824 que, apesar 
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de não trazer o writ, fazia referência, em seu artigo 179, à tutela da liberdade individual, a 
Constituição de 1824, art. 179, inciso VIII: 

Ninguem poderá ser preso sem culpa formada, excepto nos 
casos declarados na Lei; e nestes dentro de vinte e quatro horas 
contadas da entrada na prisão, sendo em cidades, villas, ou outras 
povoações proximas aos logares da residencia do Juiz; e nos 
logares remotos dentro de um prazo razoavel, que a Lei marcará, 
attenta a extensão do territorio, o Juiz por uma Nota, por elle 
assignada, fará constar ao Réo o motivo da prisão, os nomes do 
seu accusador, e os das testermunhas, havendo-as.

O Código Criminal de 1830 trazia o habeas corpus, no entanto, ele só foi regulamentado 
pelo Código de Processo Criminal de 1832. O remédio, com caráter repressivo, era privativo 
de brasileiros e usado contra constrangimentos ilegais e abusivos. O artigo 340 dispunha: 
“Todo o cidadão que entender, que ele ou outrem sofre uma prisão ou constrangimento 
ilegal, em sua liberdade, tem direito de pedir uma ordem de habeas corpus em seu favor”.

Na sequência, a lei 2033, de 20 de setembro de 1871, instituiu o caráter também 
preventivo, universalizando-o até mesmo para os estrangeiros (FERREIRA, 1979).

Com o advento da Constituição de 1891, o habeas corpus adquiriu status 
constitucional, com previsão no art. 72, §22, in verbis: “Dar-se-á o habeas corpus, sempre 
que o indivíduo sofrer ou se achar em iminente perigo de sofrer violência ou coação por 
ilegalidade ou abuso de poder”.

Foram criadas correntes de defensores do alargamento da proteção conferido 
pelo instituto, como Rui Barbosa (Teoria brasileira do habeas corpus), e outros juristas 
que apoiavam a sua natureza mais restritiva. Aquela ampliação, então, fora aceita na 
jurisprudência e assim foi aplicado ao habeas corpus, até a Emenda Constitucional de 3 de 
setembro de 1926, que alterou, dentre outros dispositivos, o texto do art. 72, reduzindo, pois, 
o objeto do writ para que fosse cabível somente para a liberdade de locomoção, restringindo, 
assim, sua abrangência e impedindo sua aplicação para remediar o constrangimento às 
demais liberdades individuais. 

Na constituição de 1934, foi introduzido o Mandado de segurança, no artigo 133, 
dando proteção a outras liberdades que não a de locomoção. 

Constituição de 16 de julho de 1934, em seu art. 113, nº 33: “Dar-se-á mandado 
de segurança para a defesa de direito certo e incontestável, ameaçado ou violado por ato 
manifestamente inconstitucional ou ilegal de qualquer autoridade. O processo será o mesmo 
do habeas corpus, devendo ser sempre ouvida a pessoa de direito público interessada. O 
mandado não prejudica as ações petitórias competentes”.

Nas constituições de 1937, 1946 e 1967 foi mantida a proteção conferida pelo 
habeas corpus. Em 1968, em pleno período militar, é editado e convalido pela Emenda 
constitucional n. 1, o Ato Institucional n. 5, suspendendo a garantia de habeas corpus nos 
casos de crimes políticos, contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a 
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economia popular. De acordo com Othon Sidou, pode ser considerada uma das épocas 
mais lúgubres e antijurídicas da história nacional, estímulo aberto  à prepotência e ao 
arbítrio (SIDOU, 1992).

2. PREVISÃO LEGAL/ CONSTITUCIONAL E NATUREZA JURÍDICA 
DO HABEAS CORPUS

O habeas corpus está previsto no art. 5° da Constituição Federal de 1988, atualmente 
em vigor, no título III “Dos direitos e garantias fundamentais”, cabendo ao inciso LXVIII 
estabelecer sua previsão: “conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar 
ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou 
abuso de poder”.

No Código de processo penal (CPP), ele está expresso nos artigos 647 a 667 e na 
Lei 8038/90, em seu artigo 23, que reafirma a aplicação das disposições do CPP em relação 
à competência do Superior Tribunal de Justiça. Além da previsão constitucional e legal, 
os Regimentos Internos das casas legislativas também estabelecem normas de natureza 
processual a serem observadas.

Apesar de estar previsto no Título III, Livro II, que disciplina os recursos em geral, 
no CPP, o habeas corpus é uma ação constitucional que pode ser impetrada contra ato de 
autoridade administrativa ou até mesmo particular e cujo objeto é a proteção do direito de 
liberdade de locomoção. Ele é usado para atacar situações que não se originaram de decisão 
judicial, ou seja, nesses casos, não poderá ser visto como um recurso, mas sim como uma 
verdadeira ação. 

Há, no entanto, uma parte da doutrina, não majoritária, que o considera como tendo 
uma natureza mista, de ação e de recurso. Defendem essa corrente, Magalhães Noronha, 
Euclides Ferreira da Silva Junior, entre outros.

3. PECULIARIDADES

3.1. Tipos de Habeas Corpus

O habeas corpus pode ser preventivo ou repressivo (liberatório), destinados quando 
o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal em sua liberdade de locomoção ou 
quando já existe lesão à liberdade de locomoção, respectivamente.

Em se tratando do preventivo, há um vasto campo de utilização. De acordo 
com Gustavo Badaró, o artigo 647 do CPP, que exigia a “iminência” de coação, não foi 
recepcionado em face do artigo 5, LXVIII da CF que se refere a “achar ameaçado de sofrer 
violência ou coação”. Dessa forma, é possível o cabimento do habeas corpus preventivo em 
caso de ameaça longínqua de prisão, ou seja, a uma condenação à pena privativa de liberdade 
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ilegal. O mencionado instituto foi transformado em uma espécie de “agravo” usado contra 
toda e qualquer decisão interlocutória nos processos penais (BADARÓ, 2018).

Por outro lado, esse uso do habeas corpus para prevenir essas ameaças longínquas, 
defende alguns autores, tem feito com o número desse remédio, nos tribunais, tenha 
aumentado muito, o que prejudica sua tramitação prioritária. O STF, por exemplo, concedeu 
um HC para que outro HC fosse julgado em prazo justo no STJ. STF:

O direito a razoável duração do processo, do ângulo do indivíduo 
transmuda-se em tradicional garantia de acesso eficaz ao Poder 
Judiciário. Direito, esse, a que corresponde o dever estatal de 
julgar. 
No habeas corpus, o dever de decidir se marca por um tônus 
de presteza máxima. Assiste ao Supremo Tribunal Federal 
determinar aos Tribunais Superiores o julgamento de mérito de 
habeas corpus, se entender irrazoável a demora no julgamento... 
Ordem concedida, para que a autoridade impetrada apresente 
em mesa, na primeira sessão da Turma em que oficia, o writali 
ajuizado. (STF, HC nº. 91.041-6/PE,1ª T., Rel. Min. Carmem 
Lúcia. Rel. p/ac. Min. Carlos Brito, j. 05.06. 2007).

Caso haja a concessão do habeas corpus liberatório ou repressivo, será lavrado o 
alvará de soltura ou ordem para aquele que se acha constrangido no seu direito de ir e vir, 
independentemente da instauração de investigação para apuração de abuso de autoridade e 
cárcere privado, se for o caso. 

No caso do preventivo, o julgador determinará a expedição do salvo conduto, como 
prescreve o art. 660, § 4º do CPP. No entanto, haverá situações em que não será necessário 
esse salvo- conduto, pois basta que seja recolhido o mandado de prisão(expedido sem a 
prisão do paciente), em outras, a simples ordem já é satisfatória para retirar a eficácia dos 
atos processuais (processo diante de juiz incompetente) ou colocar fim ao processo (falta de 
justa causa para ação penal, por exemplo)(BADARÓ, 2018).

3.2. Legitimidade

A legitimidade para impetração do habeas corpus é estabelecida pelo art. 654 do 
Código de Processo Penal:

O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em 
seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público.
§ 1o A petição de habeas corpus conterá: 
a) o nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência 
ou coação e o de quem exercer a violência, coação ou ameaça; 
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b) a declaração da espécie de constrangimento ou, em caso de 
simples ameaça de coação, as razões em que funda o seu temor; 
c) a assinatura do impetrante, ou de alguém a seu rogo, quando 
não souber ou não puder escrever, e a designação das respectivas 
residências. 
§ 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de 
ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo 
verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer 
coação ilegal. 
No que tange à legitimidade ativa, admite-se que seja qualquer 
pessoa física, jurídica ou estrangeira, não havendo a exigência 
da capacidade de estar em juízo, nem a capacidade postulatória. 
Trata-se de uma ação popular.A pessoa jurídica pode impetrar o 
HC em favor de pessoa física que esteja ameaçada ou coagida em 
sua liberdade de locomoção. 
STJ – 5.ª T. – RHC n.° 3.716-41PR – Rel. Min. Jesus da Costa Lima, 
Ementário, 10/680; RT 598/322; RJTJSP 126/519. E ainda, RT 
655/288, que assim se manifestou: “não há dúvida de que a pessoa 
jurídica pode impetrar habeas corpus, mas aquele que a representa 
legalmente deve, de plano ou no prazo assinado, comprovar isto. 
Se o signatário da inicial não comprova a condição invocada, de 
rigor o não-conhecimento do writ”.

Desse modo, qualquer pessoa do povo, nacional ou estrangeiro, independentemente 
de capacidade civil, política, profissional, de idade, sexo, profissão, estado mental, pode 
fazer uso do habeas corpus, em benefício próprio ou alheio (habeas corpus de terceiro). Não 
há empecilho para que dele se utilize pessoa menor de idade, doente mental, mesmo sem 
estarem representados ou assistidos por outrem. Em relação ao analfabeto, também lhe é 
assegurado tal direito, desde que alguém assine a petição a rogo (MORAES, 2003).

O Ministério Público, no exercício de sua função, pode impetrar HC perante juízo de 
primeiro grau e tribunais locais, com previsão legal na Lei Orgânica Nacional do Ministério 
Público (Lei 8625/93) e na Lei complementar n. 75/93. O citado writ não pode ser interposto 
para a tutela de interesses estatais na persecução penal com prejuízo do paciente. 

A impetração do habeas corpus mediante fax, telex e correios e telefone (reduzida a 
termo) já foi admitida, assim como a impetração por meio eletrônico também é possível, de 
acordo com o artigo 3° da Lei 11.419/2006. 

De acordo com Gustavo Badaró, o legitimado passivo será a própria autoridade 
coatora, ou seja, a responsável pelo ato de coação ou ameaça à liberdade de locomoção do 
paciente. Pode-se exemplificar o delegado de polícia, ao cometer tais atos, terá a legitimidade 
passiva, em vez da polícia civil. O particular, por sua vez, também poderá ser legitimado 
passivo, como em casos de internação em asilo (TJSP: RT 577/329), não pagamento de 
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despesas de hospital (TJPR: RT 484/349,RT 418/301) ou de clínicas de reabilitação para 
dependentes químicos (STF: HC 72.391-8/ DF; BADARÓ, 2018).

Em relação ao habeas corpusexofficio, previsto no artigo 654, §2, do CPP, é possível sua 
concessão, mesmo em situações em que o HC interposto não é conhecido voluntariamente, 
por se considerar que era cabível o recurso ordinário. O STJ e o STF consideram que, 
estando demonstrado o constrangimento ilegal, conceder-se-á a ordem exofficio (STF: HC 
109.956/ PR e STJ: HC 221.200/DF; BADARÓ, 2018).

3.3. Condições da Ação

O habeas corpus está subordinado às condições da ação: possibilidade jurídica do 
pedido,legitimidade e interesse de agir.

De acordo com a Súmula 693 do STF: “Não cabe habeas corpus contra decisão 
condenatória à pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a 
pena pecuniária seja a única cominada”.

Nesse caso, em que apenas a pena de multa é prevista, não podendo ser convertida em 
pena privativa de liberdade, não cabe HC, em virtude da inexistência de ameaça à liberdade 
de locomoção. Também não é cabível contra imposição da pena de exclusão militar ou de 
perda de patente ou função pública, assim como nos casos de pena privativa de liberdade 
já cumprida, nos moldes das Súmulas 694 e 695 do STF, respectivamente. Em se tratando 
de pena restritiva de direitos, é possível a impetração do HC, em decorrência de possível 
violação da liberdade de locomoção. 

Nos casos de paciente preso em regime de pena mais gravoso do que o preconizado 
em sentença condenatória e nos casos de progressão de regime prevalece o entendimento 
de que é permitido o emprego do HC. Neste último caso, se houver demonstração, por meio 
documental, dos requisitos para preenchimento da transferência do regime de pena, será 
cabível o HC. 

O habeas corpus poderá ser usado em casos de ilegalidade referente às medidas 
cautelares alternativas à prisão, ou seja, em situações de agravamento das condições de 
medida alternativa em cumprimento (por restrição da liberdade de locomoção) ou em 
casos de cumulação entre nova medida aplicada com outra imposta,anteriormente.

Há situações cabíveis de HC como, por exemplo, em nome de pessoas que, embora 
não estejam presas, sofrem ilegais restrições como internamentos em asilos, em clínicas 
de reabilitação para dependentes químicos ou que são impedidas de deixar os hospitais 
por não pagamento de contas. Igualmente, para assegurar locomoção de proprietária em 
condomínio, quando é impedida de ingressar devido a débito; contra decisão que determina 
que o acusado sempre peça autorização prévia judicial para viajar, em casos de retenção de 
passaporte ou até mesmo em caso de funcionário público afastado de cargo por responder 
a processo criminal (BADARÓ, 2018).

No que tange à quebra de sigilo bancário, fiscal, de dados ou telefônico, o habeas 
corpus pode ser usado contra tais decisões judiciais que apresentem alguma ilegalidade. 
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Em relação às punições disciplinares militares (art. 142, § 2º, da CF), está prejudicada 
a propositura do habeas corpus. Entretanto, ele poderá ser usado em casos de inobservância 
de formalidades legais, incompetência da autoridade, respeito à ampla defesa, excesso de 
prazo da prisão, ou regularidade de forma do procedimento. A Emenda Constitucional 
n. 18 de 1998   prevê expressamente o não cabimento de habeas corpus  em relação ao 
mérito das punições disciplinares aplicadas aos militares dos Estados, do Distrito Federal e 
Territórios. O Estado de Sítio não suspende a garantia fundamental do writ. 

4. DIREITO COMPARADO

Em Portugal, o habeas corpus está previsto no art. 31º, da Constituição da República 
Portuguesa e nos artigos 220 a 224 do Código de Processo Penal Português. Seu cabimento 
é restrito a casos de abuso excessivo de poder ou erro grosseiro na aplicação do direito, não 
sendo possível sua impetração quando couber recurso contra a decisão causadora da prisão 
ilegal. No direito português, requer que o impetrante, caso não seja o preso ou detido, 
possua a qualidade de “cidadão no gozo dos seus direitos políticos”. De modo contrário, no 
Brasil, não há qualquer exigência de qualificação especial para o impetrante, nos termos do 
artigo 654 do CPP. 

O art. 223, nº 6, do Código de Processo Penal Português, dispõe que “[s]e o Supremo 
Tribunal de Justiça julgar a petição de habeas corpus manifestamente infundada, condena o 
paciente ao pagamento de uma soma entre 6UC e 30UC”.Já no direito brasileiro, esse instituto 
é isento de custas e não existe punições pela falta de fundamento do pedido(GONÇALVES, 
2009).

No que pese o rol taxativo de fundamentos para a impetração do HC, previsto no 
Código de Processo Penal Português, o Supremo Tribunal de Justiça considera que esse rol 
seja meramente exemplificativo, ao contrário do Brasil, onde não há um rol de fundamentos 
da ilegalidade do cerceamento à liberdade.

Em ambos os direitos, brasileiro e português, o habeas corpus está previsto há muito 
tempo, no entanto, pode-se concluir que no direito português seu campo de atuação é muito 
restrito com a imposição de muitos requisitos à sua propositura (GONÇALVES, 2009).

A Argentina introduziu sua primeira legislação de habeas corpus em 1863, com 
uma lei baseada no Ato Judiciário dos EUA de 1789. A primeira lei para constitucionalizar 
o instituto foi aLei do habeas corpus de 1984, que retirou o habeas corpus do código de 
processo penal e o estabeleceu como uma lei especial (SAGUÉS, 2008).

Conforme a lei do habeas corpus (N° 23.098/ 1984), em seu artigo 3°, caberá o writ 
quando houver um ato ou omissão de autoridade pública que implique: 

1° Limitación o amenazaactual de lalibertadambulatoriasinorden 
escrita de autoridad competente.
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2° Agravación ilegítima de la forma y condiciones en 
que se cumplelaprivación de lalibertadsinperjuicio de 
lasfacultadespropiasdeljuezdelproceso si lohubiere.

O mandado de habeas corpus pode ser requerido pelo interessado ou por alguém que 
o faça a seu favor, nos moldes do artigo 5. Poderá ser apresentado oralmente ou por escrito 
(artigo 9), não há limitação quanto ao número de pedidos apresentados e não há a exigência 
de que o peticionário esgote seus recursos. O impetrante tem direito de representação legal, 
de testemunhar, apresentar provas e receber a decisão final de forma imediata. O habeas 
corpus determinará, no prazo estabelecido pelo juiz, a apresentação do autor do ato lesivo, 
com o relato circunstancial do motivo (artigos 11 e 12). A audiência será conduzida com a 
presença das partes acima mencionadas, sendo a presença do detento obrigatória (artigos 
13 e 14).

Até 1994, o habeas corpus não era expressamente referido na Constituição nacional, 
embora fosse considerado uma garantia constitucional. O Artigo 18 estabelece que  nenhum 
habitante do país  pode ser preso, exceto por ordem escrita de uma autoridade competente e 
o artigo 33 estabelece que: “As declarações, direitos e garantias que a Constituição enumera 
não serão entendidas como uma negação de outros direitos e garantias, não listadas” 
(SAGUÉS, 2008).

Com a reforma constitucional, o HC foi incorporado no texto da constituição 
nacional em seu artigo 43:

(...) Cuandoelderecho lesionado, restringido, alterado o 
amenazadofueralalibertad física, o en caso de agravamiento 
ilegítimo enla forma o condiciones de detención, o enel de 
desapariciónforzada de personas, laacción de hábeas corpus podrá 
ser interpuesta por elafectado o por cualquieraensu favor y eljuez 
resolverá de inmediato, aun durante lavigenciadel estado de sitio.

A França, por sua vez, não tem um instituto chamado habeas corpus. O Código Penal 
prevê penas severas para juízes ou funcionários públicos que ordenam prisões ilegais, a 
Constituição francesa prevê garantias contra arbitrariedades, as quais são salvaguardadas 
pelo Código de Processo Penal. 

A Declaração dos Direitos do Homem de 1789, considerado um marco histórico 
francês, garante a preservação da liberdade (artigo 2), sendo a mesma incorporada à 
Constituição.O Artigo 7 da Declaração também estabelece que nenhum indivíduo pode ser 
acusado, preso ou detido, exceto quando a lei estabelecer e de acordo com procedimento 
adequado, in verbis:

Nulhomme ne peutêtreaccusé, arrêténidétenu que 
danslescasdéterminés par laloi, et selonles formes qu’elle 
a prescrites. Ceuxquisollicitent, expédient, exécutent ou 
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fontexécuterdesordresarbitraires, doiventêtre punis; mais tout 
citoyenappelé ou saisi em vertu de laloidoitobéir à l’instant: il se 
rendcoupable par larésistance.

Já o artigo 66 da Constituição dispõe: “Nul ne peutêtrearbitrairementdétenu. 
L’autoritéjudiciaire, gardienne de la liberte individuelle, assurelerespect de ce príncipe 
danslesconditionsprévues par laloi”.

Ou seja, ninguém pode ser arbitrariamente detido. A autoridade judicial, guardiã da 
liberdade individual, garante o respeito desse princípio nas condições previstas na lei. 

5. CABIMENTO NAS AÇÕES DE EXECUÇÕES DE ALIMENTOS E 
JURISPRUDÊNCIA

O habeas corpus é um dos meios mais utilizados para assegurar direitos e garantias 
fundamentais. Ele sofreu muitas alterações desde sua criação em 1215, na Inglaterra, e parte 
delas está sendo feita por meio das decisões que são proferidas pelos Tribunais Superiores. 
Se por um lado, nota-se um progresso na sua trajetória, por outro, observam-se que certas 
tentativas de limitar o número de habeas corpus que chegam às cortes, parece engessar o 
instituto, de acordo com alguns juristas.

O novo código de processo civil disciplina em seus artigos 911 a 913, a execução 
de alimentos. O artigo 911 prevê , em título executivo extrajudicial, a obrigação alimentar, 
sendo o executado citado, em até 3 dias, para realizar o pagamento das parcelas anteriores 
ao início do processo de execução. Nesse mesmo prazo, ele deverá provar que realizou tal 
pagamento ou justificar o motivo de não tê-lo feito. Apesar de não estar expressamente 
disciplinado no artigo 911, é possível que haja a prisão civil do alimentante, conforme a 
Súmula 309 do STJ :“ O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que 
compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo.”

De acordo com o artigo 528, § 3º, CPC :“ Se o executado não pagar ou se a justificativa 
apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na 
forma do § 1º, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.”

Em sendo verificada ilegalidade na ordem de prisão, o executado poderá valer-se do 
instituto do habeas corpus, conforme se observa:  

TJ-SP - HC: 20921599820188260000, Relator: Rui Cascaldi, 
Data de Julgamento: 18/06/2018, 1ª Câmara de Direito Privado, 
Data de Publicação: 18/06/2018): EMENTA: Habeas corpus.
Execução de alimentos – Ajuizamento em 28.03.2015, pelo rito 
do então vigente art. 733 do CPC/73, para cobrança de prestações 
vencidas e não pagas de janeiro a março daquele ano, mais 
vincendas- Posterior atualização da memória de cálculo que 
acabou por, equivocadamente, ampliar o período exequendo, 
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computando-se alimentos vencidos em novembro e dezembro 
de 2014 – Inobservância da limitação prevista no art. 528, § 7º, 
do atual Código de Processo Civil – Ilegalidade da ordem de 
prisão, decorrente da rejeição da justificativa ao inadimplemento 
– Ordem concedida.

O Habeas corpus, em contrapartida, poderá ser denegado em casos de justificativas 
apresentadas após prisão, não comprovação de incapacidade financeira, ocultação de 
informações referentes a outras fontes de renda, etc.

Habeas Corpus. Prisão civil decretada por inadimplemento 
de obrigação alimentar. Inércia do executado. Justificativa, 
apresentada somente após o decreto de prisão, fundada em 
dificuldades financeiras. Alegação própria de ação revisional 
de alimentos, não de defesa em execução de dívida alimentar 
ou de “habeas corpus”. Ausência de comprovação do pagamento 
integral do débito, na forma estabelecida, pelo paciente ou de sua 
impossibilidade de fazê-lo. Manutenção do decreto prisional que 
se impõe. Parecer do Ministério Público, pelo indeferimento do 
“writ”, ora acolhido. Decreto de prisão mantido. Ordem denegada. 
(TJSP- HC: 20792505820178260000, Relator: Cesar Ciampolini, 
Data de Julgamento: 08/08/2017, 10ª Câmara de Direito Privado, 
Data de Publicação: 10/08/2017).

HABEAS CORPUS: Execução de alimentos ajuizada em 
abril/2016, pelo rito do art. 528, § 7º, do CPC/2015 e em atenção 
à Súmula nº 309 do STJ – Inexistência de ilegalidade ou abuso 
no decreto prisional, a autorizar a liminar pretendida – Art. 5º, 
LXVIII, da CF – Devedor que não se desincumbiu do ônus de 
provar que o inadimplemento foi involuntário ou escusável 
– Art. 5º, LXVII, da CF – Impetrante que se limita a arguir a 
incapacidade financeira do paciente, por estar desempregado – 
Argumento que, por si só e no caso dos autos, é insuficiente para 
caracterizar o inadimplemento como involuntário ou escusável – 
Pensão alimentícia fixada em 2011 e mantida após ajuizamento 
de ação revisional de alimentos, por sentença proferida em 2014, 
diante do fato de o próprio devedor confessar exercer atividade 
junto à empresa de sua esposa – Posterior ação de exoneração 
de alimentos com pedido subsidiário de redução, ajuizada em 
2016, que também foi julgada improcedente, sob o fundamento 
de que não comprovada a redução da capacidade financeira, em 
comparação à época em que fixada a pensão atual – Impetrante 
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que confirma que o paciente exerce outras atividades (vendedor 
autônomo e motorista de “Uber”), sem declinar os valores 
auferidos com tias trabalhos – Ocultação de informação que não 
condiz com o alegado inadimplemento involuntário e escusável 
– O crescimento da prole, de igual modo, não é motivo suficiente 
para justificar o inadimplemento – O paciente já possuía um filho 
menor e tinha conhecimento de que outro estava prestes a nascer, 
quando da fixação dos alimentos em 2011 – Regularidade da 
execução e do decreto de prisão – ORDEM DENEGADA. (TJ-
SP - HC: 21600957720178260000, Relator: Angela Lopes, Data de 
Julgamento: 19/09/2017, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de 
Publicação: 21/09/2017). 

No Brasil, a Constituição Federal dispõe no artigo 5, inciso LXVII, sobre a 
possibilidade da prisão civil em duas situações: não pagamento de pensão alimentícia e 
depositário infiel. Todavia, a prisão civil do depositário infiel foi declarada incompatível 
com os tratados internacionais de que o Brasil faz parte, no julgamento de Recurso 
Extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal (n. 466.343-1/SP), haja vista a contradição 
com o Pacto de San José da Costa Rica firmado em 1969. Sendo assim, sua aplicação ficou 
restrita aos casos de débito de prestação alimentar, sendo utilizada como meio de coerção 
para que o devedor cumpra sua obrigação alimentícia. 

Antes que a medida extrema da prisão seja tomada, faz-se necessário que outros 
meios alternativos sejam tentados como, por exemplo, o protesto do título que ensejou a 
demanda, desconto em folha de pagamento do alimentante, etc. 

Nesse sentido, algumas decisões têm sido embasadas, como depreende-se a seguir:

Habeas corpus - dívida alimentar - decreto de prisão civil - os 
elementos colacionados aos autos indicam que o alimentário vem 
recebendo os alimentos devidos e o alimentante fez proposta para 
pagamento parcelado do débito alimentar em atraso- a prisão 
civil é medida extrema e deve ser imposta para as hipóteses de 
recusa voluntária do pagamento- ordem concedida.(TJSP - 
HC:20887464320198260000, Relator: Theodureto Camargo, Data 
de Julgamento: 18/07/2019, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 
de Publicação: 18/07/2019).

Habeas corpus - ação de execução de alimentos - decisão que 
decretou a prisão civil do executado em face da inadimplência 
da prestação alimentícia- medida desproporcional- alimentanda 
maior de idade que possui vínculo empregatício, com rendimentos 
suficientes ao próprio sustento- questão que ser apreciada pelo 
prisma dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade- a 



158

prisão civil constitui medida extrema e excepcionalíssima - 
necessidade de se esgotar os demais meios postos à disposição 
do credor para a satisfação do crédito alimentar- precedentes 
desta Corte - ordem concedida. (HC: 21771930720198260000 , 
Relator: José Eduardo Marcondes Machado, Data de Julgamento: 
17/09/2019, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 
17/09/2019).

Com o adimplemento dos débitos que motivaram a ação de alimentos, o alvará de 
soltura deverá ser concedido em prol do executado, conforme se observa nesse julgado da 
6ª câmara de direito privado.

Habeas corpus. “Ação de Execução de Alimentos”. Inadimplemento. 
Decreto prisional. Cumprimento da obrigação. Débito adimplido. 
Ausência de supedâneo para a manutenção da prisão. Expedição 
de alvará de soltura condicionado ao cadastramento do mandado 
de prisão. Sistemática do “Banco Nacional de Mandado de 
prisão – BNMP” do CNJ. Soltura que não pode e não deve 
ficar condicionada a questões meramente burocráticas. Ordem 
concedida. (HC :20860705920188260000, Relator: Rodolfo 
Pellizari, Data de Julgamento: 07/06/2018, 6ª Câmara de Direito 
Privado, Data de Publicação: 07/06/2018).

CONCLUSÃO

O presente trabalho tratou da garantia do habeas corpus, desde sua origem até 
as inovações atuais e sua aplicação nas ações de alimentos, trazendo discussões tanto 
doutrinárias quanto jurisprudenciais. 

Em relação à natureza jurídica desse instituto, embora existam posições divergentes, 
a corrente majoritária o considera como uma ação, cujo objeto é a garantia da liberdade de 
locomoção, um dos direitos fundamentais do homem. 

Além da garantia da liberdade de locomoção, outras garantias fundamentais são 
amparadas pelo HC, como o direito ao devido processo legal, de responder a um processo 
criminal em liberdade, de realização de interrogatório do réu como último ato da instrução 
criminal, corrigir falhas processuais e vícios na citação/intimação, apressar o julgamento do 
writ em instâncias inferiores, fundamentação da prisão preventiva, prisão civil ilegal, entre 
outros.

No Brasil, a prisão civil só é permitida nos casos de devedor de alimentos, o qual 
poderá valer-se desse instituto para proteger sua liberdade de locomoção, caso seja 
considerada ilegal a prisão.
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Esse instituto tem evoluído muito no sentido de proteger e garantir os direitos 
fundamentais do indivíduo perante a coação e a arbitrariedade estatal.

Assim exposto, é importante que esse instituto seja cada vez mais fortalecido e posto 
à disposição daquelas pessoas menos favorecidas e a quem o acesso à justiça, muitas vezes, 
é negado.

O habeas corpus é e sempre será um instrumento de combate às arbitrariedades 
estatais e um garantidor dos direitos fundamentais do cidadão.
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