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RESUMO

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 inaugurou um novo marco no
sistema jurídico pátrio. Emergiram concepções de Estado e garantias individuais até então
inéditas no sistema jurídico brasileiro. Neste trabalho monográfico, o objetivo geral é a
identificação dos princípios constitucionais que foram replicados no Novo Código de
Processo Civil e o alcance que a esses princípios foi delimitado pela processualística civilista,
com o foco na igualdade entre os litigantes. Adotou-se o método de abordagem dedutivo,
utilizando-se, basicamente, a técnica de pesquisa bibliográfica, fomentada pela doutrina, bem
como a de pesquisa documental, amparada na legislação e na jurisprudência. Apresentaram-se
os princípios constitucionais que embasam a construção jurídica do NCPC. Como resultado
da presente pesquisa, delimitou-se o direito processual civil como ramo autônomo do direito,
o que possibilita a sua construção através de princípios próprios e que se fundamentam no
direito constitucional.
Palavras-chave: Processo Civil. Princípios Constitucionais do Processo Civil.
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LISTA DE SIGLAS

CPC/1973 – Código de Processo Civil sancionado pela Lei 5.869/1973.
CRFB/88 – Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
DPC – Direito Processual Civil.
NCPC – Novo Código de Processo Civil, sancionado pela Lei 13.105/2015.
PCO – Poder Constituinte Originário.
ONU – Organização das Nações Unidas.
STF – Supremo Tribunal Federal.
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1. INTRODUÇÃO
O Direito Processual Civil, assim da mesma forma que os outros ramos do Direito
Público, trata das relações jurídicas no qual a figura do Estado é necessária para, aplicando o
ordenamento jurídico, seja solucionado a lide. Um dos sustentáculos desse sistema é a figura
o juiz, o qual é conferido à função jurisdicional para resolução de conflitos, a fim de trazer a
paz entre os conflitantes. Dessa forma, o juiz dispõe da jurisdição e do ordenamento jurídico
para organizar o corpo social.
Muito embora as relações entre particulares seja a seara por excelência do direito
privado, como o cível, a codificação processual tem por pressuposto de sustentação o
interesse soberano do Estado na pacificação, harmonia e organização social, evitando o
arbítrio do mais forte. Segue que, buscando evitar o arbítrio irascível das partes em lide, não
poderia o Direito Processual possibilitar a livre convicção do Estado, na condição de juiz, de
aplicar o ordenamento jurídico de forma livre e irrestrita. Estar-se-ia, nesta hipótese, apenas
alterando o sujeito da desarmonia, que passaria dos particulares para o Estado-juiz.
Dessa forma, no caso pátrio, a CRFB/88 elencou uma série de princípio de
observância obrigatória nas legislações infraconstitucionais e, em especial, a sistemática
processualista civilista, dos quais destacam-se os seguintes princípios: do devido Processo
Legal, do Juiz Natural, do Contraditório e da Ampla Defesa, da Isonomia, da Publicidade dos
Atos Processuais, da Motivação das Decisões, do Duplo Grau de Jurisdição, da Duração
Razoável do Processo, assim como outros princípios tão importantes quanto, cabendo ao juiz,
a partir para o caso concreto, ponderar sobre qual princípio será aplicado.
Todavia, o paradigma constitucional inaugurado em 1988 não se harmonizou em
muitos pontos com a legislação infraconstitucional que por ele foi recepcionada. Constatou-se
a existência de lacunas que necessitaram, no primeiro momento, de trabalho doutrinário e
jurisprudência para se integrassem o sistema jurídico sob alicerce da nova ordem
constitucional.
Essa situação quedou-se observada com a edição da Lei 13.105/2015 - Novo
Código de Processo Civil (NCPC). Dessa maneira, este trabalho tem o seguinte problema de
pesquisa: Quais os princípios constitucionais que são aplicáveis no âmbito do Direito
Processual Civil, com foco na igualdade entre os litigantes?
Diante disso, formulou-se o seguinte objetivo geral: Demonstrar os princípios
constitucionais que são aplicáveis no âmbito do Direito Processual Civil, com foco na
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igualdade entre os litigantes. O objetivo acima descrito foi especificado nos seguintes pontos:
a) Apontar os principais aspectos controvertidos do Direito Processual Civil; b) Verificar o
Direito Constitucional desde os fundamentos alusivos a Constituição até a dignidade da
pessoa humana; c) Demonstrar os princípios constitucionais que são aplicáveis no âmbito do
Direito Processual Civil, em atenção à igualdade entre os litigantes.
Para elucidar as questões apresentadas, este trabalho monográfico estrutura-se em
5 (cinco) capítulos, sendo o primeiro a presente introdução, seguida de 3 (três) teóricos,
finalizando-se com a conclusão.
O capítulo 2 (dois) trata das definições e características do Direito Processual
Civil, traçando os pressupostos do processo, procedimento, jurisdição, direito de ação e
prerrogativas de defesa.
O capítulo 3 (três) foca no Direito Constitucional, sua história, conceito,
fundamento do poder constituinte, princípios estruturantes da CRFB/88, direitos fundamentais
e dignidade da pessoa humana.
O capítulo 4 (quatro) disserta sobre os princípios constitucionais aplicáveis no
âmbito do direito processual civil, com foco na igualdade entre os litigantes.
No último capítulo (cinco), encerra-se com a conclusão, que visa destacar pontos
de relevo elucidativos a respeito do referencial teórico explorado ao longo da pesquisa.
Para tanto, utiliza-se na pesquisa o método de abordagem dedutivo, a partir de
uma premissa geral, ou seja, de um modelo amplo e genérico, encaminhando-se para uma
premissa especifica. O procedimento em uso é o monográfico, em que são empregadas as
técnicas de pesquisa bibliográfica, por meio da utilização de livros e doutrinas referentes à
temática, bem como documental, mediante consultas a legislações e jurisprudência sobre o
assunto.
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2. DIREITO PROCESSUAL CIVIL
Neste capítulo, abordar-se-á o direito processual civil, desde o histórico e
conceito, bem como os pressupostos do processo, procedimento, jurisdição, direito de ação e
prerrogativas de defesa.

2.1 - HISTÓRICO
A processualística civil, aplicado de forma racional e com certa estabilidade
formal, remonta de forma mais clara à época romana. Embora todas as civilizações
anteriormente a este período tenham seu conjunto de regras e valores sociais, muitas vezes
aplicadas com fundamentação religiosa/anímica e transmitido de forma informal, foi durante a
República Romana que se observou o primeiro esforço de sistematização formal das regras,
sob auspícios do Estado. Nas palavras de Eric Voeglin1:
Ao fazer da ordem jurídica da comunidade o elemento estruturante da política para
além do qual as questão não são permitidas, Cícero [senador romano, 106–43 a.C]
criou a ideia do direito como uma entidade absoluta que pode ser tratada como um
objeto de análise independente, sem referência ao problema da evocação que lhe é
ínsito. As fórmulas ciceronianas são as responsáveis pelas bibliotecas de literatura
jurídica sobre os princípios de governo. As numerosas teorias e fórmulas à volta da
ideia de que o direito é a base da sociedade política e que o verdadeiro governo é
possível somente pelo consenso dos governados são hieróglifos ciceronianos.

Cabe ressaltar que esta evolução não ocorreu de forma linear e sem resistência dos
diversos atores sociais. Em análise perspectiva do período de ascensão, auge e decadência do
domínio Romano, constata-se que a solução romana de sistematização formal do direito
processual foi uma imposição da própria da situação de potência dominante à época, que
necessitava estabelecer regras que seriam aplicadas, pelos mais diferentes pretores, a um
amplo espectro de povos e territórios2. Devia, com isso, abrigar alguma previsibilidade nas
relações jurídicas, de forma a evitar a percepção que situações iguais eram tratadas de formas
diferentes, cujo, ao fim, gerava revoltas e desarmonia na ordem romana dominante.
Caso contrário, como haveria os gregos, egípcios e demais povos de se
submeterem à Roma, uma potência estrangeira, sem a existência de uma regra comum que se
aplicasse a todos eles? Aceitariam, os dominados, um tratamento desigual entre eles sem gerar
discórdia e ressentimentos? Poderia Roma dominar política e economicamente tão vasto
1

VOEGELIN, Eric. História das ideias políticas – Volume I: helenismo, Roma e cristianismo primitivo;
Tradução Mendo Castro Henriques. São Paulo: Ed. É realizações, 2012. p. 184.
2

VOEGELIN, Eric. História das ideias políticas – Volume I: helenismo, Roma e cristianismo primitivo;
Tradução Mendo Castro Henriques. São Paulo: Ed. É realizações, 2012. p. 210.
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território sem uma ordem jurídica comum que harmonizasse tudo? A resposta das perguntas é
que não havia a possibilidade prática dos romanos aplicassem tão somente os costumes e
práticas para organizar social e economicamente ampla gama de povos em dispersos em vasto
território3.
Surgindo Roma como a primeira potência dominante transcontinental, era crível
que a ordem jurídica fosse evoluir a fim de abarcar essa nova situação, pois as evocações
política são os fatos primordiais da história, sendo que os sistemas jurídicos têm uma função
secundária de organizar as ações humanas dentro da estrutura política estabelecida4.
Destaque-se que a solução romana não é a única possível, conforme se observa
em países que adotaram a tradição do common law, fundamentada na aplicação dos
costumes, comportamentos e relações sociais amplamente legitimadas. Na acepção de
Bobbio5, o direito romano embasa-se no plano da validade (isto é, existência) da norma
jurídica; enquanto que o common law, no plano da eficácia.
No caso do Brasil, sendo uma colônia portuguesa, o direito lusitano foi aqui
transplantado no primeiro momento e sem nenhuma adaptação. De início, foram aplicadas as
Ordenações Afonsinas, resultado da compilação de leis gerais aplicada à época na Metrópole
Portuguesa, sendo um misto de leis feudais, romanas, eclesiásticas e etc; não sendo, em si,
uma codificação do direito. Posteriormente, ao da história colonial, houve substituição pelas
Ordenações Manuelinas e Filipinas, respectivamente. 6 7
Um marco importante para o direito brasileiro foi a Constituição de 1824. Desde o
final do século XVIII, observaram-se vários movimentos de autonomia colonial, como a
independência americana (1779), os quais foram potencializados exponencialmente pela
revolução francesa (1789), seguido das conquistas militares napoleônicas; o qual resultou na

3

VENOSA, Sílvio de Salvo. Introdução ao estudo do direito: primeiras linhas. 4ª Ed – São Paulo: Atlas.
2014. p. 268.
4

VOEGELIN, Eric. História das ideias políticas – Volume I: helenismo, Roma e cristianismo primitivo;
Tradução Mendo Castro Henriques. São Paulo: Ed. É realizações, 2012. p. 189.
5

BOBBIO, Norberto. Teoria da Norma Jurídica. 5º edição, 1º reimpressão. Editora Edipro Edições
Profissionais Ltda. São Paulo. 2014.
6

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual
civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I. 56ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro:
Ed. Forense, 2015.
7

PINHO, Humberto Dalla Bernadina de. Direito Processual Civil Contemporâneo, volume 1: teoria geral do
processo. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 84.
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fuga da família real portuguesa para a sua colônia brasileira em 1808, com o fito de evitar a
deposição pelas tropas francesas. Segundo Oliveira Martins8:
Em 1804 Napoleão fez-se imperador, empenhando a sua coroa no duelo com a
Inglaterra. A precária situação de Portugal desde o estabelecimento dos Braganças,
por ser forçado a optar por um dos contendores da influência na Península; essa
situação que impedia a neutralidade em todos os conflitos europeus – a história o
prova – desde que o reino não tinha em si força para a defender; essa situação
ruinosa, e que veio, em menos de dois séculos, a mirrar de todo a nação para
conservar uma dinastia de procuradores de interesses estrangeiros; essa situação
definiu-se no princípio do século atual de um modo que forçou o monarca a fugir
demitindo-se, e a nação a protestar insurrecionando-se.
[...]
Resultou desta solução o que era de esperar. Napoleão não se iludiu: ditou o tratado
de Fontainebleau com a Espanha (1807, outubro), para pôr fim a Portugal. A
Inglaterra, reconhecendo a necessidade imprescritível de nos defender, tomou posse
da Madeira e ordenou à Companhia das Índias que ocupasse Goa. Portugal acabava;
e o príncipe-regente adotou a decisão de se demitir, escapando para o Brasil. Talvez
no outro mundo o deixassem em sossego. Em 1810, o inglês foi ter com ele, para o
proteger na América, pelo mesmo modo por que o protegera na Europa.

O desembarque representou o fim do pacto colonial e trouxe um rápido
desenvolvido social e econômico ao Brasil. “A abertura dos portos às nações amigas —
ampliada por decreto de 18 de junho de 1814 a todas as nações — possibilitou a entrada de
grande número de comerciantes de diversas nacionalidades e o surgimento de uma elite
comercial muito rica que tornou o porto do Rio de Janeiro tão movimentado quanto o de
Boston”9.
Com a derrota de Napoleão na Batalha de Waterloo (1815) e o subsequente
congresso de Viena, restaurou-se parte dos direitos de várias monarquias europeias até então
depostas por Napoleão.
Portugal, já livre da dominação francesa e ainda instável politicamente, com a
instauração de uma assembleia constituinte, passa a exigir o retorno da família real como
forma trazer legitimidade a nova ordem lusitana que se iniciaria. Premido nesta disputa, Dom
João VI retorna a Portugal a fim de evitar a perda dos direitos monárquicos da casa de
Bragança. Seu filho, Dom Pedro I, resolve quedar-se no Brasil e declara independência,
inaugurando uma nova página na história da ex-colônia, agora sob a forma de uma monarquia
sob sua liderança. Assim relata Hobsbawm10: “em 1822, o Brasil separou-se pacificamente de

8

OLIVEIRA MARTINS, Joaquim Pedro. História de Portugal. Braga: Ed. Vercial, 2012. p. 329-330.

9

LUSTOSA, Isabela. Perfis Brasileiros: D. Pedro I. São Paulo. Ed. Companhia das Letras, 2006. p. 33 e 66.

10

HOBSBAWM, Eric. A Era das Revoluções 1789-1848. São Paulo: Ed. Paz e Terra. 2009. p. 118.
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Portugal sob o comando do regente deixado pela família real portuguesa em seu retorno à
Europa após o exílio napoleônico”.
Promulgada a Constituição de 1824, começa a fase de produção de legislativa
própria. Em 1876, houve a Consolidação das Leis do Processo Civil, fruto da reunião, em um
só documento, de todas as leis de processuais cíveis, que existiam difusa e esparsamente11.
Em 1889, por coincidência, o centenário da revolução francesa, o Império
Brasileiro, assolado por crise econômica, desencadeada pelos custos da guerra do Paraguai e
por uma economia de base agrária (monocultura) e escravocrata, bem como a emergência de
uma nova ordem mundial baseado no modelo liberal, fulminou o modelo político então
vigente e, num golpe militar, ocorreu a deposição de Dom Pedro II e a proclamação da
república12.
Embora houvesse mudanças no plano político, seguido de uma nova assembleia
constituinte (1891), continuou vigente a Consolidação das Leis do Processo Civil da época
imperial. Somente em 1939, sob julgo da ditadura do Estado Novo e da Constituição de 1937,
ocorreu uma nova codificação processual cível. Em 1973, durante o período de ditadura
militar e sob coordenação do professor Alfredo Buzaid, foi sancionado outra codificação (Lei
nº 5.869/73)13 14 15.
O então Código de Processo Civil (ou código Buzaid, em homenagem ao seu
coordenador) sofreu inúmeras alterações desde então, seja em seu texto ou pela forma de
legislações extravagantes que disciplinam aspectos específicos, dentre as quais se citam: (i)
Lei 7.347/85 (Ação Civil Pública); (ii) Lei 8.009/90 (Impenhorabilidade do imóvel residencial
do executado – bem de família); (iii) Lei 8.078/90 (Código de defesa do Consumidor); (iv)
Lei 8.952/94 (disciplina a tutela antecipada e a tutela específica das obrigações de fazer e não

11

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual
civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I. 56ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro:
Ed. Forense, 2015. p. 61-62.
12

MURILO DE CARVALHO, José. Perfis Brasileiros: D. Pedro II. São Paulo. Ed. Companhia das Letras,
2007. p. 240.
13

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual
civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I. 56ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro:
Ed. Forense, 2015. p. 62-63.
14

PINHO, Humberto Dalla Bernadina de. Direito Processual Civil Contemporâneo, volume 1: teoria geral
do processo. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 86-89.
15

VENOSA, Sílvio de Salvo. Introdução ao estudo do direito: primeiras linhas. 4ª Ed – São Paulo: Atlas.
2014. p. 306-308.
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fazer); (v) Lei 9.079/95 (Processo monitório); (vi) Lei 9.099/95 (derroga a antiga Lei de
Pequenas Causas e disciplina os Juizados Especiais); (vii) Lei 9.245/95 (altera
significativamente o procedimento sumário); (viii) Lei 9.307/96 (Lei da arbitragem); (ix) Lei
9.868/99 (disciplinou o processo de ação direta de constitucionalidade ou de
constitucionalidade); (x) Lei 10.444/02 (alterações relativas à tutela antecipada, ao
procedimento sumário, à execução forçada).
Com a edição da Lei 13.105, de 16 de março de 2015, quedou-se revogado o
Código Buzaid.
2.2 - CONCEITO
A evolução histórica do conceito do direito processual rotineiramente é dividida
em três fases: praxismo (ou sincretismo), processualismo e instrumentalismo16.
A primeira fase (praxismo ou sincretismo) não havia distinção entre o processo e
o direito material, sendo que o processo entendido em seus aspectos práticos, sem maiores
preocupações.
Na segunda fase (processualismo), já começa a se delimitar as fronteiras entre o
direito material e o processual.
A terceira fase (instrumentalismo) estabelece uma relação circular de
interdependência entre o direito material e o processual: este concretiza e efetiva aquele. A
partir desta perspectiva, o processo passou a ser visto de outras formas, como na sua vertente
de efetividade (ou seja, se o processo de fato cumpre a sua função) e a sociologia do processo,
que se concentrou nos estudos sobre o acesso à justiça. 16
Modernamente, já se vislumbra na doutrina uma quarta fase: neoprocessualismo.
Nesta fase, propõe-se a pensar as categorias fundamentais do direito processual (jurisdição,
ação, defesa e processo) a partir das premissas do Estado Constitucional. De fato, o artigo 1º
do NCPC17 já estrutura o referido código com base em tais premissas.

16

DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral
e processo de conhecimento. 17º ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. p.44-45.
17

Art. 1º O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas
fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições
deste Código.

14

Em outras palavras, o processo civil é ordenado e disciplinado pela CRFB/88,
devendo ser interpretado de acordo com Constituição e com os direitos fundamentais, o que
significa que as dúvidas interpretativas devem ser resolvidas a favor da otimização do alcance
da Constituição e do processo civil como meio de tutela dos direitos18.
No que tange ao conceito de “processo” em si, para Didier19 o artigo 14 do
NCPC20 compreende o conceito de “processo” tanto como o “ato processo” com a “relação
jurídica” que dele emerge. Assim, de plano, já de percebe que o conceito de “processo” não é
unívoco, mas depende do contexto ao qual se refere.
Já para Chiovenda21, o Direito Processual Civil pode ser definido como o ramo da
ciência jurídica que trata do complexo das normas reguladoras do exercício da jurisdição
civil.
Também se poderia dizer que o direito processual civil:
i) é o ramo do direito público que consiste no conjunto sistemático de noras e
princípios que regula a atividade da jurisdição, o exercício da ação e o processo, em face de
uma pretensão civil, entendida esta como toda aquela cuja decisão esteja fora da atuação da
jurisdição penal, penal militar, do trabalho e eleitoral22;
ii) está inserido no ramo do direito público (ao lado do direito constitucional, do
direito administrativo, etc), refere-se ao conjunto de normas jurídicas que regulamentam a
jurisdição, a ação e o processo, criando a dogmática necessária para permitir a eliminação dos
conflitos de interesses de natureza não penal e não especial23;
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iii) consiste no sistema de princípios e leis que regulamentam o exercício da
jurisdição quanto às lides de natureza civil como tais entendidas todas as lides que não são de
natureza penal e as que não entram na órbita das jurisdições especiais24.
Desta feita, constata-se que o direito processual civil é a reunião de princípios e
normas que regram a relação entras as partes em conflito, através do exercício da jurisdição,
que, pelo modelo jurídico vigente na atualidade, é de responsabilidade do Estado, sendo, por
isso, um ramo do Direito Público.
Não se pode negar que o caráter instrumental do DPC, considerando que ele regra
a forma que as partes devem se dirigir ao Estado-juiz para pleitear a resolução de conflitos,
regulando a tramitação do acesso à jurisdição, bem como os aspectos subsequentes. Cabe
ressaltar que o processo é um método de exercício da jurisdição, que se caracteriza por tutelar
situações jurídicas concretamente afirmadas em um processo. Logo, não há processo sem um
direito material que lhe de substrato. Destarte, o DPC, dentre outras acepções, é um direito
meio (instrumento) a fim de garantir um direito material.
Assim, sendo o objeto da jurisdição o conflito entre as partes (lide), o objetivo da
jurisdição é a solução harmoniosa desta lide, estabilizando as relações do corpo social. Lide,
dessa forma, seria pretensão resistida de uma parte em relação à outra, para cumprimento de
um direito subjetivo. Daí, nascem o polo ativo (autor) e o polo passivo (réu) que, juntamente
com o juiz e os assistentes processuais, são as partes integrantes do processo25.
O exercício da jurisdição deve obedecer a um conjunto de normas que visam
garantir a efetividade da tutela jurisdicional, permitir a participação dos interessados e definir
e delimitar a atuação dos juízes e da elaboração das leis.
Cabe ressaltar, ainda, que nos termos do artigo 15, o NCPC, tem aplicação
subsidiária, o que revela que a sua aplicação tem amplo leque de aplicações. In verbis:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente.

Assim, os conflitos que atraem a dogmática processualística civilista devem ser de
natureza não penal e não devem estar abrangidos pela jurisdição da Justiça Especializada
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(Justiça do Trabalho, Militar e Eleitoral)26, o que denota que a abrangência que a codificação
processualista civilista possuem no ordenamento jurídico pátrio.
2.3 - PROCESSO E PROCEDIMENTO
Processo e procedimento são denominações diversas e as quais são bem definidas
pelo profissional jurídico. Processo é o conjunto sistemático de regras jurídicas que o juiz e as
partes dispõem para organizar a lide. Procedimento é a forma material que o processo assume
e se exterioriza ao mundo27. Cabe ressaltar que, embora seja o principal método de solução de
litígios, o processo não é o único, haja vista que, sob certas circunstâncias, é permitido a
autocomposição (conciliação ou mediação) e a autotutela28.
Destaca-se que a natureza jurídica do processo sempre foi objeto de investigação
por parte dos doutrinadores, sendo que seu conceito evoluiu historicamente dentre várias fases
e matizes de pensamento. Resumidamente, pode-se organizar a cronologia histórica de forma
resumida nas seguintes fases, sem olvidar que outras classificações podem se mostrar mais
ricas e detalhadas, sem, contudo, deixar de conter os elementos abaixo apresentados:
a) Processo como contrato:
Inspirado na doutrina contratualista inaugurada na Inglaterra com Hobbes, a qual
teve ressonância em matizes variados como Locke e Rousseau, propõe que a lide teria uma
marcha de atos a partir de um acordo entre as partes. É o transplante e adaptação do modelo
liberal para a seara processual. Embora superado historicamente, pelas formas a seguir
expostas, ainda possui reminiscências no juiz arbitral. Pothier foi um dos principais expoentes
dessa doutrina. 29
Por influência de doutrinadores franceses do século XVIII e do contratualismo
social, as partes se submeteriam contratualmente ao Estado e, por via indireta, ao processo.
Entretanto, tal doutrina, atualmente, tem apenas valor histórico, porquanto se reconhece que a
vinculação das partes não é voluntária, mas congente, e a natureza do vínculo é pública e não
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privada. Para o direito romano clássico, talvez a doutrina contratualista do processo tivesse
razão de ser, dado o conteúdo privatístico da jurisdição, que era precedida de um acordo préprocessual entres as partes, a actio e a litiscontestatio, formuladas numa fase chamada in iure.
30 31

b) Processo como quase contrato:
Constitui uma etapa transitória, na qual se reconhecia que o processo não teria
natureza contratual, tampouco se tinha clara noção do ponto ao qual pertencia. A opção
doutrinária foi reconhecer a sua natureza híbrida. A edição do código napoleônico,
reconhecendo a lei como fonte autônoma do direito, colocou em crise essa doutrina, visto que
a existência do processo poder-se-ia se basear na lei, dispensando o acordo das partes32.
c) Processo como relação jurídica:
Segundo Marinoni33, uma das mais importantes tentativas de explicar a natureza
do processo deve-se a Oskar Bülow. A sua teoria, preferida pela doutrina clássica e pela quase
totalidade dos processualistas brasileiros hoje, tornou-se conhecida como teoria da relação
jurídica processual. Ressalte-se que a idéia de uma relação jurídica entre as partes e o juiz já
era intuída à época do direito romano e pelos juristas medievais. A importância da obra de
Büllow foi a de sistematizar, embora a partir da teoria da relação jurídica já edificada pelo
direito privado – mas com bases em premissas de autonomia do processo em relação ao
direito material e da sua natureza pública -, a existência de uma relação jurídica processual de
direito público, formada entre as partes e o Estado, evidenciando os seus pressupostos e os
seus princípios disciplinadores.
d) O processo como procedimento em contraditório:
A teoria do processo como uma relação jurídica tem sido repudiada
modernamente pelo fato de ainda restar elementos da índole privada dentre os seus elementos.
Pela guisa que o direito evoluiu, o processo contemporâneo exige um procedimento público e
dialético, sob a forma de contraditório fundamentado. Apenas sob esta forma, considera-se ele
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legítimo. Para Greco Filho34, domina entre os principais doutrinadores o entendimento de que
a relação jurídica processual é triangular, em virtude de contatos diretos entre as partes, por
exemplo, o acordo para a suspensão do processo ou a própria conciliação. Não há grande
interesse teórico ou prático na disputa, ficando apenas claro que inaceitável é a visão do
processo como relação linear entre autor e réu, desprezando a figura do juiz e,
consequentemente, a concepção publicística do processo.
2.3.1

Características do procedimento
O procedimento, no direito processual civil moderno, pode ser analisado sob o

ponto de vista objetivo e subjetivo.
No primeiro caso, compõe-se dos vários atos que necessitam estar encadeados e
diretamente relacionados por dependência e necessidade, sempre impulsionados com o fito de
atingir o objetivo final de solucionar o conflito levado a juízo pelas partes, ou seja, o
provimento jurisdicional.
Todavia, o procedimento objetivo não existe per si, senão a partir dos atores que
dele se utilizam. Assim, sob o prisma subjetivo do procedimento, concebendo o triângulo de
relacionamento, composto pelas partes em lide nos vértices da base e o juiz, no topo; cuja
função é cuidar da correta aplicação do procedimento objetivamente a fim de impulsar à
solução do litígio com a sentença de mérito. 35
2.3.2

Autonomia do processo e consectários
Pelo explanado no item precedente, constatou-se que a natureza jurídica do

processo é um elemento em constante evolução. Qual seria, então, na atualidade, a concepção
mais amplamente aceita da natureza jurídica do processo?
Para Theodoro Júnior36, nas origens do estudo do direito processual havia muito
interesse na pesquisa de sua natureza jurídica. Todavia, nos dias atuais, em vista da
maturidade e solidificação deste ramo jurídico, há quem não entrevê sequer a obrigatoriedade
de encaixar, com rigor, o processo num dos conceitos jurídicos clássicos, podendo ser
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encarado sob o prisma simplesmente de “conceito jurídico autônomo”, próprio do ramo de
direito em que atua.
Emergindo o processo com entidade autônoma, desvinculada do direito material,
faz-se necessário também verificar, no caso concreto, previamente ao direito material, se os
pressupostos de existência processual estão satisfeitos. Ou seja, o magistrado não deverá
apenas decidir a lide, mas também se certificar que a ritualística processual também foi
atendida.
Outro elemento que exsurge da autonomia processual é a função a qual se destina.
Sendo o processo entidade de existência singular no direito, as suas mais diversas funções já
estarão previamente delimitadas, situação que não ocorreria nas primeiras fases da ordem
histórico-processual, conforme já explanado alhures. Nestas fases anteriores, sendo o processo
mero contrato entre as partes, a vontade delas delimitava o alcance processual e a sua função.
Modernamente, as partes que devem se adequar as funções processuais previamente
positivadas no campo legal. 37
Modernamente, pode se delinear 3 funções distintas38: (i) processo de cognição verificar a efetiva situação jurídica das partes, a fim de certificar direitos subjetivos; (ii)
processo de execução - realizar efetivamente a situação jurídica apurada, realizando o direito
subjetivo reconhecido; e (iii) processo cautelar - estabelecer as condições necessárias para que
se possa, num ou noutro caso, pretender a prestação jurisdicional, a fim de resguardar que a
função do processo seja atingida.
As funções processuais acima descritas, da qual emergem os tipos processuais
dissertados, são também independentes entre si, até porque, caso contrário, restaria a
contradição do processo como ramo autônomo do direito, mas não autônomo entre os
diversos tipos de processos.
As atividades jurisdicionais de execução e cognição são independentes entre si,
visto que o processo de execução não pressupõe a existência de um processo de cognição
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anterior. Por exemplo, a existência de títulos executivos extrajudiciais dispensa a propositura
de uma ação de conhecimento do respectivo crédito que constituem39.
Todavia, cabe ressaltar que existe, atualmente, uma tendência em mitigar essa
dicotomia, visto os permissivos legais que possibilitam atenuar essa rígida separação, como
no caso da execução da sentença condenatória nos próprios autos de conhecimento,
transformando, neste caso, a ação de execução em simples ato de cumprimento o comando
judicial. Theodoro Júnior40 explana sobre esta questão nos seguintes termos:
[...] Trata-se de restauração da antiga executio per officium iudicis para substituir a
inconveniente e pouco prática actio iudicati. Processo de execução, em ação
autônoma, portanto, somente subsiste para os títulos executivos extrajudiciais.
Quanto à atividade cautelar, também não é ausente a característica de uma certa
autonomia da prestação jurisdicional nela alcançada. Assim é que o deferimento da
medida cautelar pretendida pela parte não influi em nada na solução do processo
principal, ou de mérito; nem tampouco a sucumbência na pretensão de segurança
preventiva afeta o julgamento da lide

A última passagem indicada, no tocante a medida cautelar, tem por fundamento o
artigo 310 do NCPC, in verbis:
Art. 310. O indeferimento da tutela cautelar não obsta a que a parte formule o
pedido principal, nem influi no julgamento desse, salvo se o motivo do
indeferimento for o reconhecimento de decadência ou de prescrição.

Desta forma, depreende-se que, atualmente, o direito processual é considerado um
ramo autônomo da prestação jurisdicional, com codificação própria que lhe permite um
estudo específico da sua natureza e função. Muito embora o direito processual pressuponha a
existência de um direito material, a ele não se vincula diretamente e tampouco por ele sofre
influência direta.
2.3.3

Pressupostos processuais
Como consequência de o processo ser considerado um ramo autônomo do Direito,

a prestação jurisdicional só poderá prosseguir caso reste demonstrado à existência de
requisitos formais e materiais, que comprovam a validade do processo e doutrinariamente são
denominados pressupostos processuais.
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O NCPC trata do tema no seu artigo 485, inciso IV, estabelecendo que “o juiz não
resolverá o mérito quando [...] verificar ausência de pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo”.
Doutrinariamente, os pressupostos processuais costumam ser classificados em41:
(i) pressupostos de constituição válida, que são os requisitos para que a relação processual se
constitua validamente; e (ii) pressupostos de desenvolvimento, que são aqueles a ser
atendidos, depois que o processo se estabeleceu regularmente, a fim de que possa ter curso
também regular, até a sentença de mérito ou a providência jurisdicional definitiva.
2.4

JURISDIÇÃO
Para prover a prestação estatal de justiça, estabeleceu-se a jurisdição, como “uma

das funções do Estado, mediante a qual este se substitui aos titulares dos interesses em
conflito para, imparcialmente, buscar a pacificação do conflito que os envolve, com justiça”42.
A jurisdição, por pressuposto de existência e legitimidade, mantém-se inerte
perante o seio social, só se manifestando nos casos concretos de conflito de interesses
(chamado de litígio ou lide), na dependência da invocação dos interessados43 44.
Resta esclarecer que nem todo conflito de interesses é classificado como lide, mas
tão somente aquele ao qual a jurisdição é invocada.
Todavia, não há consenso na doutrina para uma definição exata do conceito de
lide. Observa-se, por exemplo, que no Código Buzaid (1973), na sua exposição de motivos, já
se admitia que o conceito de lide não fosse uno, mas dependia do contexto tomado, refletindo,
na prática, as divisões doutrinárias que existiam à época. Vejamos:
[...] No Código de Processo Civil vigente ora significa processo (artigo 96), ora o
mérito da causa (artigos 287, 684, IV, e 687, § 29 [do CPC/1973]). O projeto só usa
a palavra "lide" para designar o mérito da causa. Lide é, consoante a lição de
CARNELUTTI, o conflito de interesses qualificados pela pretensão de um dos
litigantes e pela resistência do outro. O julgamento desse conflito de pretensões,
mediante o qual o juiz, acolhendo ou rejeitando o pedido, dá razão a uma das partes
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e nega-a à outra, constitui uma sentença definitiva de mérito. A lide é, portanto, o
objeto principal do processo, e nela se exprimem as aspirações em conflito de ambos
os litigantes é pressuposto de existência do processo.45

No NCPC, na sua exposição de motivos, foi mais cometido neste ponto e não
tratou do assunto, restando à doutrina, a partir da análise do texto da Lei, averiguar se houve
alteração legal capaz pacificar o debate doutrinário. Foge ao escopo deste trabalho realizar o
feito, mas, observando-se o texto da Lei, ora ela trata lide com o mérito (como no caso do
artigo 50546) ou como processo, na hipótese de denunciação da lide (artigo 12547), o que faz
presumir, ainda que de forma incipiente, que não o texto da Lei não trouxe inovações ao
debate.
Como princípios da jurisdição, podem-se citar, de forma resumida, os seguintes48
49 50

: da investidura, da unidade, da aderência (ao território), da inércia, da inafastabilidade

(do controle jurisdicional), da efetividade, da indeclinabilidade, da indelegabilidade, da
inevitabilidade e o do juiz natural.
O princípio da investidura refere-se ao fato de que a jurisdição só pode ser
exercida por quem está regularmente investido da autoridade de juiz.48 Ocorre por meio de
concurso público (inciso I do art. 93 da CF); ou por meio de indicação do chefe do Poder
Executivo (parágrafo único do art. 94 da CF; parágrafo único do art. 101 da CF; e parágrafo
único do art. 104 da CF, por exemplo);
No caso do princípio da unidade, estabelece-se que a jurisdição é una e
indivisível, porquanto manifestação da soberania estatal.49 Em relação ao princípio da
aderência (ao território), tem-se que a jurisdição é exercida apenas no território nacional,
comportando, entretanto, exceções a regra e há limitações à jurisdição nacional, conforme os
artigos 16 a 205 do NCPC.
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No que tange ao princípio da inércia: a jurisdição não será exercida se não houver
a provocação mediante o exercício da ação, conforme artigo 2º do NCPC. Dessa forma, não
existe processo ex officio.
O princípio da inafastabilidade (do controle jurisdicional) é a garantia
constitucional do acesso à justiça, porque ninguém pode excluir da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito.50 Há, porém, uma exceção prevista na própria
Constituição Federal ao princípio da inafastabilidade (§ 1º do art. 217): “O Poder Judiciário só
admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as
instâncias da justiça desportiva, regulada em lei”. Também resta acrescentar que a
Jurisprudência do STF não considera que a convenção de arbitragem viole tal princípio (SE
5.206-7, em 12-12-2001).
No caso do princípio da efetividade, tem-se que o Poder Judiciário deve responder
com tempestividade aos conflitos de interesses que a ele são apresentados. Exige que, no
menor espaço de tempo possível, o processo, de forma segura, confira a quem tem direito
tudo aquilo e precisamente aquilo a que faz jus.48
Em relação ao princípio da indeclinabilidade, o juiz não pode, a pretexto de que
não há lei aplicável ao caso, recusar-se a julgar. Quando a lei for omissa a determinado fato,
deverá o juiz aplicar a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito, conforme o
artigo 4º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. Há, contudo, casos em que o
juiz deve se declarar impossibilitado de julgar a lide, como nas hipóteses de suspeição e
impedimento, sem, contudo, isto violar o princípio em comento.50
No princípio da indelegabilidade, a jurisdição não pode ser transferida a outra
pessoa, devendo ser exercida exclusivamente pelo juiz. Entretanto, este princípio também
comporta exceções, como, por exemplo, a delegação do tribunal ao juiz do foro para a prática
de atos executivos nas execuções de competência originária de tribunal (alínea “m” do inciso
I do art. 102 da CF – esse dispositivo se refere apenas ao Supremo Tribunal Federal, mas
outros tribunais também podem fazê-lo, conforme entendimento sedimentado); e a delegação
do tribunal ao juiz do foro para a produção de provas nas ações rescisórias (art. 972 do
NCPC).
No caso do princípio da inevitabilidade, a jurisdição é imposta às partes e não
pode ser por elas evitada.
Por fim, o princípio do juiz natural refere-se àquele previamente definido por lei
como competente, antes que o fato ocorra, para que a sua imparcialidade não seja afetada por
designações casuísticas. O art. 5º da CF, no inciso XXXVII, proíbe que exista “juízo ou
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tribunal de exceção” (criado ou definido como competente para determinado caso, após a
ocorrência do fato) e, no inciso LIII, diz que “ninguém será processado nem sentenciado
senão pela autoridade competente”.
2.5 DIREITO DE AÇÃO E PRERROGATIVA DE DEFESA
Caracterizada a jurisdição e existindo conflito, a parte que se julga lesada dispõe
da faculdade de obter a tutela para os seus direitos/interesses, a fim de reequilibrar a sua
relação jurídica com a parte adversária. Esta faculdade é o direito de ação, de natureza
pública, a cargo do Estado51.
Tanto o direito de defesa quanto o de ação são diretamente correlacionados, em
posição simétrica. Ocorre o exercício de qualquer um deles pressupões o outro. A jurisdição,
para responder ao direito de ação, deve necessariamente atender ao direito de defesa. Sem a
efetividade do direito de defesa, portanto, estaria comprometida a própria legitimidade do
exercício do poder jurisdicional. Ação (art. 5º, XXXV, da CRFB/1988) e defesa (art. 5º, LV,
da CRFB/1988) são posições inelimináveis do direito ao processo justo (art. 5º, LIV, da
CRFB/1988).52
Para Theodoro Júnior53, essa bilateralidade do direito de ação fica bem evidente
quando a lei não permite ao autor pôr fim ao processo sem resolução do mérito, por meio de
desistência da ação, sem o assentimento do réu, se já ocorreu a sua citação (NCPC, art. 485, §
4º). Logo, tanto para o autor como para o réu, a ação é o direito a um pronunciamento estatal
que solucione o litígio, fazendo desaparecer a incerteza ou a insegurança gerada pelo conflito
de interesses, pouco importando qual seja a solução a ser dada pelo juiz.
O

titular

de

direito

subjetivo

supostamente

lesado/ameaçado

tem,

constitucionalmente garantido (CRFB/88, artigo 5º, XXXV), acesso ao Poder Judiciário a fim
de que obtenha, por meio de uma decisão transitada em julgado, a tutela adequada a fim de
sanear a lesão/ameaça ao seu direito.
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Cabe esclarecer que existe diferença entre prestação jurisdicional e tutela
jurisdicional.
No primeiro caso, corresponde à obrigatoriedade de o Estado-juiz analisar o pleito
da parte autora da ação e dizer o respectivo direito, mesmo que este, ao fim, não se mostre
favorável a parte autora. Em relação à tutela jurisdicional, esta se reveste de a qualidade da
parte poder invocar o seu direito lesado ou ameaçado para que seja analisado pelo Poder
Judiciário54.
Distingue-se, portanto, a prestação jurisdicional da tutela jurisdicional, visto que
esta só será prestada a quem realmente detenha o direito subjetivo invocado, e aquela
independe da efetiva existência de tal direito. Na lição de Theodoro Júnior55:
são duas realidades jurídicas distintas, portanto: o direito à prestação jurisdicional
(ação processual) e o direito à tutela jurisdicional (ação material). O último exercitase, in concreto, por meio da ação processual; esta, porém, pode ser exercida, sem
que afinal se reconheça ao demandante o direito à tutela jurisdicional. A parte,
diante do conflito jurídico, tem sempre a ação processual, que é autônoma e abstrata,
mas nem sempre tem a ação material, que se apresenta como concreta, sem embargo
de configurar direito distinto daquele em prol do qual se realiza a tutela estatal.
Como o direito processual de ação está destinado a realizar a tutela jurisdicional,
quando exercido de forma procedente, é necessário que o aparelhamento dos
remédios procedimentais se mostre sempre adequado para implementar a garantia e
proteção do direito subjetivo, caso afinal se reconheça a procedência da demanda. É
nesse sentido que, na moderna perspectiva do direito constitucional de acesso à
justiça, o mais relevante, na técnica processual, é, como adverte Comoglio, a
exigência de adequação dos instrumentos utilizados pela jurisdição à efetividade da
proteção e realização dos direitos subjetivos materiais envolvidos em litígios.
É por isso, em torno da instrumentalidade e efetividade dos remédios processuais,
que há de se desenvolver a doutrina do processo de nosso tempo. A concretude ou
abstração do direito de ação, se no passado desempenhou papel importante na
dogmática e evolução do direito processual civil, hoje é tema secundário, dentro da
função constitucional atribuída à jurisdição.

Verificando a sistematização do NCPC, foram estabelecidas apenas duas
condições para o exercício do direito de ação: o interesse e a legitimidade56, as quais também
são condições elencadas para extinção da ação sem julgamento do mérito57.
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Ambas essas condições podem ser delimitadas da seguinte forma:
i) interesse em agir:
Também conhecido como interesse processual, consiste na utilidade potencial da
jurisdição, ou seja, a jurisdição deve ser apta a conferir alguma vantagem ou algum benefício
jurídico58. Exige a conjugação do binômio necessidade e adequação, acumuladamente. Assim,
não se pode, por exemplo, postular declaração de validade de um contrato se o demandado
nunca a questionou (desnecessidade da tutela jurisdicional), nem pode o credor, mesmo
legítimo, propor ação de execução, se o título de que dispõe não é um título executivo na
definição da lei (inadequação do remédio processual eleito pela parte)59.
ii) legitimidade:
É a titularidade ativa ou passiva da ação, isto é, aquele que pede a tutela
jurisdicional (autor) e aquele em face de quem se pretende fazer atuar dita tutela (réu). Caso
contrário, não ocorrer o processo se extinguirá sem resolução do mérito (art. 485, VI, NCPC).
Assim, os titulares dos interesses em conflito que são os legitimados ao processo. A
legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do
interesse que se opõe ou resiste à pretensão.
A parte autora, demonstrado o interesse em agir e a legitimidade, resta
caracterizado a possibilidade de manejar o direito de ação contra o réu, por intermédio da
jurisdição. Podendo o pedido do autor, se aceito no mérito, influir na esfera jurídica do réu,
faz-se necessário que, ao réu, sejam assegurados o direito de participar em todos os atos e
trâmite, nascendo, com isso, o contraditório.60 61 Segundo Theodoro Júnior62:
Daí o princípio do contraditório que domina todo o sistema processual moderno e
pelo qual fica garantido ao réu o direito de também deduzir em juízo sua pretensão
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contrária à do autor. Enquanto, todavia, o autor pretende que seu pedido seja
acolhido pelo Poder Judiciário, o réu pretende justamente o contrário, isto é, que o
pedido seja rejeitado. Em torno da lide, uma procura demonstrar a legitimidade da
pretensão, e outro a da resistência.
O direito de resposta do réu é, por isso, paralelo ou simétrico ao de ação. E é,
igualmente, um direito público subjetivo voltado contra o Estado. Autor e réu são
tratados pelo Estado-juiz em condições de plena igualdade, pois ambos têm direito
ao processo e à consequente prestação jurisdicional que há de pôr fim ao litígio.

Quando a parte ré intenta que se reconheça a inexistência do fato jurídico arrolado
pelo autor como fundamento do pedido, ou que se lhe negue a consequência buscada pelo
promovente, tem-se uma defesa de mérito (substancial). Todavia, quando se restringe ao
processo e procura invalidá-lo em essência, sem atingir a solução do litígio, diz-se que a
defesa é processual (formal).
Nos termos dos artigos 335 e 343 do NCPC, a parte ré pode utilizar-se da
contestação ou da reconvenção para exercer o seu direito de defesa. A reconvenção, pela
sistemática do novo código, pode tanto se apresentada em sede de preliminar de contestação,
como em petição autônoma no caso de decorrer de fato superveniente.
Enquanto que a contestação é forma de resistência direta à pretensão do autor,
tanto por motivos processuais como de mérito; a reconvenção, na verdade, não é defesa, mas
contra-ataque do réu, por meio do ingresso de outra ação contra o autor, dentro do mesmo
processo.62
Também pode a parte ré se valer das exceções de suspeição, impedimento e
incompetência. As hipóteses de suspeição e impedimento estão dissertadas nos artigos 144 e
145 do NCPC, as hipóteses de incompetência estão dispostas na CRFB/88, legislação
extravagante e no NCPC. A exceção é defesa processual indireta, que busca tão somente o
afastamento do juiz da causa, por suspeição ou impedimento, ou o deslocamento do feito para
outro juízo, por questão de competência.
Neste capítulo, dissertou-se sobre o campo de atuação do DPC. Partiu-se de sua
evolução histórica, as diversas fases pelo qual passou e como era encarado nestas diferentes
fases. A partir de sua concepção mais moderna, foi discutido o seu conceito e como se
estrutura o DPC brasileiro, por via do NCPC. Tratou-se da dualidade existente entre processo
e procedimento, ambos os termos abarcados do DPC, fazendo a caracterização, estabelecendo
o DPC com ramo autônomo do direito e traçando os seus pressupostos. Também fez um breve
relato sobre o conceito de jurisdição e sua abrangência, bem como o direito de ação e de
defesa entre os litigantes.
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Estes temas reportam à importância de, em primeiro lugar, caracterizar-se o DPC
como ramo autônomo de estudo do direito. Devidamente delimitado o DPC (objeto),
devidamente recortado e separado dos outros ramos do direito, é plausível construí-lo de
dentro para fora, isto é, demonstrando os seus princípios e pilares. Assim, num primeiro
momento, fez se a separação do DPC em relação ao todo jurídico, possibilitando ao estudioso
um estudo específico tão somente deste objeto (DPC). Em seguida, o objeto foi construído de
uma ótica interna, ou seja, sem necessitar de todo para se apreendido.
No próximo capítulo, será demonstrado o direito constitucional. Uma breve
explanação histórica e o seu conceito corrente, bem como sobre a origem e pressupostos do
poder constitucional, seja ele originário ou derivado. Após, será explanado sobre os princípios
estruturantes da constituição, os direitos fundamentais e a dignidade da pessoa humana. A
importância desse capítulo reportar ao cerne do objeto desta monográfica, que é demonstrar
os princípios constitucionais que foram transpostos para o corpo do NCPC, com foco na
igualdade entre os litigantes.
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3. DIREITO CONSTITUCIONAL
O presente capítulo tratará no Direito Constitucional, sua história, conceito,
fundamento do poder constituinte, princípios estruturantes da CRFB/88, direitos fundamentais
e dignidade da pessoa humana.
3.1 CONCEITO
Desde a Antiguidade, já existia uma percepção que, dentre algumas leis, existem
aquelas que organizam o próprio poder, estabelecem suas competências e atribuições,
definindo a sua “constituição”. Aristóteles, em sua obra “política”, já estabelecia a distinção
entre lei constitucional e outras leis, comuns ou ordinárias63.
A partir disso, depreende-se que o conceito de constituição também possui uma
história em si mesma, visto que os conceitos jurídicos, desde Aristóteles, também variaram
enormemente, conforme já dissertado nesta monografia, por exemplo, entre o modelo de
organização jurídica da common law e o germânico-românico.
A acepção moderna do direito constitucional perpassa diretamente pela doutrina
do jurista Hans Kelsen (1881-1973 d.C.), principalmente pelo seu trabalho Teoria Pura do
Direito. Por meio desta Obra, Kelsen estabeleceu que o ordenamento jurídico fosse um
sistema vetorizado pela Constituição. Segundo disserta Silva64, a constituição seria, então, um
puro “dever-ser”, sem qualquer pretensão a fundamentação sociológica, política ou filosófica.
Nesta acepção, jurídico-positiva, seria a norma suprema, no grau mais elevado.
Desta feita, considerando a acepção de Kelsen, sendo a ordem constitucional o
topo da pirâmide do ordenamento jurídico, qual seria a sua definição? Vejamos o disserta
Silva65:
Uma das dificuldades para o conhecimento constitucional está na grande diversidade
de concepções sobre a constituição. Não se tem dúvida de que se trata de um sistema
de regras jurídicas, tidos como regras puras por uns, enquanto outros entendem que
não podem ser consideradas regra puras, desvinculadas da realidade social e vazias
de conteúdo axiológico, mas hão de ser consideradas com uma conexão de sentido,
o que envolve um conjunto de valores.
[...]
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A conclusão é simples: constituição, qualquer constituição, é sempre um repositório
de valores; expressão de cultura; se não for assim, não passará de um simples nome,
ou de uma simples folha de papel (Lassalle). Ao mesmo tempo em que é um objeto
de cultura, é também protetora de direitos e bens culturais. É, pois, mais que um
simples texto jurídico, porque esse texto está impregnado de valores, como os da
convivência democrática, da segurança e da justiça, como pauta de comportamento
de todos e, especialmente, do Poder.

Nesta mesma linha, Lenza66 reportar a existência de vários constitucionalismos,
como o americano, inglês e o francês, surgindo, por isso, o termo “movimentos
constitucionais”. Apesar dessa diferença de abordagens, é possível traçar uma unidade entre
todos esses movimentos, no sentido de uma teoria constitucional cujo princípio é a limitação
do poder estatal em benefício dos cidadãos. Logo, seria uma técnica específica de limitação
do poder com fins garantísticos.
Moraes67 também ressalta o acima exposto, no sentido que a Constituição deve
consagrar um sistema de garantias e liberdades do cidadão em relação ao Estado, bem como
fornecer os princípios da divisão dos poderes dentro do próprio Estado, garantindo o seu
funcionamento orgânico.
Depreende-se que o direito constitucional organiza a atuação Estatal, tanto do
ponto de vista interno (orgânico), quanto no seu trato com o povo, o detentor primário do
poder constituinte. Também fornece os princípios e fundamentos para a coordenação de todo
o sistema jurídico público e privado, mantendo a sua unidade68. Assim, o direito
constitucional engloba normas jurídicas relativas à organização político-estatal nos seus
elementos basilares, definindo a forma de Estado e o seu regime político, os órgãos estatais
essenciais, suas funções e relacionamentos, tanto com o próprio sistema estatal como com os
demais cidadãos, por meio do reconhecimento de direitos e garantias fundamentais.
No caso Brasileiro, verificam-se esses pressupostos. A CRFB/88 traça as funções
do Presidente da República e dos seus Ministros, o regime jurídico dos funcionários públicos
e das empresas concessionárias de serviço público, assunto de trato do direito administrativo.
Outros exemplos marcantes seria o contorno à competência tributária de cada ente da
federação e a limitação à pena de morte, assuntos diretamente associados ao direito tributário
e penal, respectivamente.
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O conceito de constituição acima tratado se refere ao ponto de vista material, ou
seja, aquelas regras que, por natureza e essência, seriam constitucionais, independente do
ponto de vista do sujeito que a análise.
Todavia, se há regras que, por sua matéria, são constitucionais ainda que não
contidas dentre do corpo de um texto constitucional, existe também a situação inversa; ou
seja, aquelas que não dizem respeito à matéria constitucional, mas estão contidas dentro do
texto constitucional. Neste caso, diz-se que tais regras são apenas formalmente
constitucionais.69
A inserção de regras de conteúdo não constitucional no seu corpo tem por
objetivo, teoricamente, a sublinhar a sua importância. Todavia, a multiplicação de tais
normas, que não raro poderiam ser abordados sob a forma de legislação ordinária, infla a
Constituição e a enfraquece, o que acaba por a banalizar e diminui a sua força sobre o espírito
do povo. Deste problema padece a CRFB/88, à qual se incorporam normas que nem de longe
se relacionam com a estrutura basilar do Estado e da sociedade.69
Na essência, o conceito de constituição até agora tratado (material ou formal) é
aquele recortado segundo o seu conteúdo. Mas também por se analisado sob outros prismas,
como por exemplo: forma, modo de elaboração, origem, estabilidade, extensão e finalidade.
Sob o ponto de vista da forma, as constituições podem ser escritas e não escritas. No primeiro
caso, as regras constitucionais são sistematizadas e codificadas em um documento, com efeito
racionalizador. Neste caso, sendo escrito, por corolário, esta constituição se localiza no topo
do sistema jurídico.
No caso da constituição não escrita, o conjunto de regras não é aglutinado em um
texto formal, mas se queda baseado em leis esparsas, costumes, jurisprudência e convenções,
como a Constituição inglesa70.
Desta oposição entre constituição escrita e não escrita, deriva outra relação,
baseada no modo de elaboração. Como a constituição escrita é sempre o fruto da aplicação
consciente de certos princípios ou dogmas, enquanto a não escrita é produto de lenta síntese
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histórica, levando-se em conta a sua fonte de inspiração, as primeiras são também ditas
constituições dogmáticas; e, as últimas, constituições históricas71.
No que tange à origem, as constituições podem ser outorgadas ou promulgadas
(democráticas ou populares). Naquela hipótese, o governante supremo (rei, príncipe ou chefe
de Estado) retém em suas mãos os poderes absolutos, consentindo em desfazer parte deles
para proveito dos demais indivíduos. É ato unilateral do ponto de vista jurídico, mas, sob a
ótica política, é uma concessão realizada a contra-gosto do governante, com o fito de
conservar parte das suas prerrogativas a fim de evitar a sua deposição. A Constituição
Imperial brasileira de 1824 é um exemplo disto.71
As constituições populares ou democráticas já parte dos pressupostos que o poder
emana do povo e exprimem o sentimento que os governantes devem se apoiar no
consentimento dos governados, traduzindo a sua vontade. Nestes casos, as constituições
surgem por obra de uma assembleia constituinte, cujos membros, de alguma forma, possuem
legitimidade emanada dos governados.72
No que se refere à estabilidade, as constituições podem ser rígida, flexível ou
semirrígida. No caso das constituições rígidas, o seu processo de modificação perpassa por
processos especiais e devidamente tratados no próprio corpo constitucional. Caso contrário, se
podem ser alteradas por processo legislativo ordinário, passam a ser conhecidas como
constituições flexíveis. Do embate entre essas duas posições, surge a constituição semirrígida,
que seria uma posição intermediária, em que parte do texto constitucional pode ser alterado
por legislação ordinária (flexível) e outra parte só pode ser modificada via procedimento
especial (rígido).72
Sob a ótica da extensão e finalidade, a constituição é sintética (negativa ou
garantista) ou analítica (dirigentes). No primeiro caso, os princípio e normas gerais de
regência preveem somente a organização e limitação do poder Estatal, erigindo direitos e
garantais aos cidadãos contra a ordem pública. Por isso que é negativa e garantista, visto que
estabelece uma zona de inibição estatal contra a vida privada dos cidadãos, por meio de
garantias destes contra aquele.
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As constituições analíticas trazem em seu corpo aspecto mais amplo, de assuntos
que entendam relevantes à formação, destinação e funcionamento do Estado. Desta forma, o
seu escopo tem uma função de estabelecer um norte, um destino que a ordem social deverá
seguir73, numa tentativa de organizar os anseios da sociedade rumo a um destino pretendido.
3.2 PODER CONSTITUINTE

Poder constituinte e Constituição escrita são elementos que surgiram na cultura
ocidental no século XVIII, associadas entre si, no bojo da ideologia revolucionária depois
denominada liberalismo, que insurgiu contra o absolutismo real para defender a liberdade
individual.
A teoria dos antigos já diferenciava as leis, como aquelas de organização do poder
público e das ordinárias, conforme descrito por Aristóteles (item já abordado nesta
monografia). Na práxis grega, existia um instrumento jurídico para impugnar eventual norma
que desobedecesse a norma basilar da pólis.
De igual forma, na idade média tal pensamento também esteve presente, mas sob
outra forma. Nela, conceberam-se dois pactos tácitos: um de sujeição (pactum subjectionis),
por meio do qual os vassalos se sujeitavam a um senhor (suserano); depois de terem entrado
em sociedade por outro acordo: o de união (pactum unionis).74
Na Idade Moderna, a doutrina medieval foi substituída pela doutrina das leis
fundamentais do reino. Estas não são obras do rei, que a elas ficaria sujeito, mesmo se
considerado absoluto em relação às leis que punha para os súditos. Assim, o rei não governa
por direito próprio, mas por um direito concedido por Deus, ficando sujeito às leis divinas.
Daí surge o princípio do absolutismo (rex a legibus solutus) e solidifica-se o princípio do
direito divino, que caracteriza os reinos absolutistas da era pós-medieval.74
Uma nova fase na história foi iniciada com a ideia do poder constituinte abrigada
pelo contratualismo. Este partiu da hipótese que a sociedade é fundamentada por meio de um
contrato social tático, celebrado com todos os indivíduos e para todos os indivíduos. Tal
doutrina teve profunda penetração no pensamento francês ao final do século XVIII, cuja
sociedade estava assolada pelos dois maiores inimigos do homem: a fome e o alto

73
74

MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional – 29ª edição. São Paulo: Ed. Atlas. 2013, p. 10.

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 40 ed. S. Paulo: Saraiva, 2015. p.
48.

34

endividamento75. Sem condições de se financiar para sufocar militarmente as revoltas ou
adquirir alto volume de alimentos junto a outros reinos (ainda que existisse tal estoque
disponível), estavam dadas as condições materiais para a revolução francesa.
No curso da revolução francesa, no qual se desencadeou o desmoronamento
completo de uma ordem social, marco na história da humanidade como experimento vivo dos
resultados da completa desorganização social, as classes mais baixas (Terceiro Estado)
tomaram consciência da sua força política, decidindo sobre a forma e a existência do Estado76.
A teoria do poder divino seria substituída como fundamento pela constituição escrita.
Coube a Sieyès a tarefa de cristalizar a teoria o poder constituinte, sendo o
iniciador da doutrina do poder constituinte. Concluiu ele que o fundamento do poder estatal
seria o próprio povo (então considerado o Terceiro Estado) e seus representantes exerciam um
poder que correspondia a um direito natural da nação: o direito de constituir um Estado
nacional íntegro, sem as divisões e as restrições herdadas da ordem política feudal, repleta de
privilégios estamentais – os abomináveis restos do feudalismo – que cumpria à nação banir.
A nação não estava condicionada pela ordem anterior. Em torno desse princípio
basilar de um poder constituinte incondicionado, não limitado apenas pelo direito natural em
que tinha origem, elaborou-se uma teoria opondo o poder ilimitado da nação ao poder
absoluto do rei. Isto é: um absoluto legítimo contra um absoluto ilegítimo. Até os dias atuais,
essa ideologia é registrada pela doutrina nas características que fundamentam o poder
constituinte, em sua manifestação originária, como inicial de uma nova ordem jurídica,
ilimitado perante a ordem anterior e incondicionado em sua manifestação.76
Assim, o poder constituinte emerge do fato de que, na concepção moderna de
legitimidade do poder, ao Povo, por meio de representantes eleitos, cabe o exercício do poder.
Senão, vejamos isto na CRFB/88:
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de
Direito e tem como fundamentos:
[...]
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.
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Neste sentido, o poder constituinte origina-se no povo, com vontade política capaz
de organizar o Estado por meio de uma constituição. No momento que surge uma situação
constituinte, onde é necessária uma nova ordem constitucional, o poder do povo se manifesta
por meio do poder constitucional, o seu direito fundamental.77
Resta esclarecer que o poder constituinte sempre existiu em qualquer organização
social, porque jamais deixou de existir ato da própria sociedade lançando os fundamentos de
sua organização. Todavia, como teoria, só foi formulada em fins do século XVIII. Neste
sentido:
Poder constituinte sempre houve em toda sociedade política. Uma teorização desse
poder para legitimá-lo, numa de suas formas ou variantes, só veio a exitir desde o
século XVIII, por obra da sua reflexão iluminista, da filosofia do contrato social, do
pensamento mecanicista anti-historicista e antiautoritário do racionalismo francês,
com sua concepção de sociedade. Numa fórmula feliz, estabeleceu Egon Zweig a
síntese dessa teoria: um conceito novo para instituir a suprema potesta nationis et
rationis.
[...]
Do ponto de vista formal, isto é, considerando apenas de modo instrumental, o poder
constituinte sempre existiu e sempre existirá, sendo assim um instrumento ou meio
com que estabelecer a Constituição, a forma de Estado, a organização e a estrutura
da sociedade política. É, a esse aspecto, verdadeira técnica, mas técnica cuja
neturalidade3 perante os regimes, valores ou ideologias se pode em verdade admitir,
desde que tenhamos em vista tão somente assinalar, com a designação desse poder, a
presença de uma vontade criadora ou primária, capaz de fundar instituições políticas
de uma maneira originária.
Do ponto de vista material ou de conteúdo, considerado porém como espécie e não
como gênero, individualizado e não generalizado, formulado já em termos históricos
no âmbito de uma teoria, que dele toma consciência, conforme aconteceu durante o
século XVIII, o poder constituinte é conceito realmente novo, com o objetivo de
exprimir uma determinada filosofia de poder, incompreensível fora de suas
respectivas conotações ideológicas.78

Cabe destacar que a acepção acima descrita, no qual o poder constituinte emana
do povo nem sempre foi o conceito vigente. Consoante descrito nesta monografia, houve
época não tão remota em que a origem do poder repousava no governante supremo (rei,
príncipe ou chefe de Estado), que retinha em suas mãos os poderes absolutos, consentindo em
desfazer parte deles para proveito dos demais indivíduos.
Dessa forma, o poder constitucional a ele ere inerente, sendo ato unilateral do
ponto de vista jurídico, mas, sob a ótica política, é uma concessão realizada a contra gosto do
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governante próprio, com o fito de conservar parte das suas prerrogativas a fim de evitar a sua
deposição. A Constituição Imperial brasileira de 1824 foi um exemplo disto.
3.2.1 Originário
O Poder Constituinte Originário (PCO) faz a constituição (acepção jurídica) e não
tem limites formais, sendo por isso também político (extrajurídico), cabendo destacar que
caso se tome por base que o Direito é tão somente aquele positivado, o pode constituinte
originário é um pode de fato, fundado em si mesmo, não existindo regra jurídica anterior que
o defina.79
Para aqueles que admitem a existência de um direito que precede o direito
positivo, o poder constituinte originário se funda no poder natural de organizar a vida social
de que disporia o homem por ser livre.
De fato, parece preferível a segunda tese. O Direito não é tão somente o Direito
positivo. Há um Direito natural, anterior ao Direito do Estado e superior a este. Deste Direito
natural decorre a liberdade de o homem estabelecer as instituições por que há de ser
governado. Destarte, o poder que organiza o Estado, estabelecendo a Constituição, é um poder
de direito79.
O PCO pode se manifestar por meio de um processo revolucionário ou de
convocação por meio de uma convenção ou assembleia constituinte. A constituição pode ser
positivada por meio de outorga (como na de 1937), promulgada (CRFB/88), submetida a
referendum popular ou bonapartista.
O PCO tem as seguintes características: inicial, autônomo, ilimitado,
incondicionado e permanente80.
Sob a acepção inicial, o PCO inaugura uma nova ordem jurídica, iniciando um
novo marco jurídico no corpo social. Como não se vincula ao ordenamento precedente, não é
por ele limitado, sendo, assim, autônomo, incondicionado e ilimitado, livre para determinar a
nova estrutura constitucional e soberano na sua tomada de decisão.
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Por fim, o PCO não se esgota com a promulgação da nova constituição,
permanecendo latente, podendo se manifestar novamente por meio de uma nova Assembleia
Nacional Constituinte ou um ato revolucionário.
3.2.2 Derivado
Este poder deriva do PCO, surgindo quando necessárias alterações ou reformas do
texto constitucional. Disto, decorrem duas espécies de poder constituinte derivado: o de
revisão e o dos Estados Membros federados81. O primeiro visa a alterar a constituição,
adaptando-a novas exigências. A segunda, não se destina a rever sua obra, mas sim a
institucionalizar coletividades, com características de estados, que a constituição preveja.
Suas principais características são a limitação material de seu exercício e a
condicionalidade destes limites impostos; se não houvesse limites, não haveria diferença entre
o poder revisor e o poder constituinte.
Como fonte limitadora deste poder reformador, Estado brasileiro assumidamente
reconhece os direitos fundamentais e seus instrumentos de garantia, como o Status das
“clausulas Pétreas”, como forma de impedir que uma revisão, ou mesmo uma alteração,
através de emenda constitucional, suprima um direito eleito pelo constituinte como essencial à
existência daquela sociedade. O que se quer vedar ao revisor da constituição é a alteração da
substância e não a redação dos dispositivos referentes aos direitos fundamentais.81
O Poder Constituinte Derivado insere-se na Constituição, sendo submetido as suas
limitações implícitas ou explicitas, sendo essencialmente de natureza jurídica, tendo por
finalidade a reforma do texto constitucional. Fundamenta-se na necessidade de conciliar o
sistema representativo com as manifestações direitas da vontade soberana.81
Manifesta-se através das Emendas Constitucionais, dispostas nos artigos 59, I, e
60 da CRFB/88, as quais necessitam do quórum qualificado de 3/5, em cada Casa de votação,
em dois turnos de votação, a fim de que sejam aprovadas.
O fato do Poder Constituinte Derivado sofre limitações implícitas ou explícitas
releva que ele é condicionado e não tem a mesma dimensão amplitude material do Poder
Constituinte Originário. Neste sentido,
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Do ponto de vista material, a Carta de 1988 trouxe nesse tocante considerável
inovação: a amplitude material do espaço reservado às vedações absolutas, que
agora compreendem, de forma explícita, a separação de poderes, o voto direto,
secreto ,universal e periódico, a par dos direitos e garantias individuais, além da
forma de Estado, tudo numa compacta proteção às estruturas básicas componentes
do Estado de Direito e às liberdades, tanto dos indivíduos como dos entes
autônomos participantes da organização de nossa modalidade de sistema político
pluralista.82

Dessa forma, o poder constituinte derivado sofre limitações pelo fato de ser
instituído pelo próprio direito positivo e, assim, acaba que por ele é contido. Essas limitações
podem ser de diferentes tipos: circunstanciais, temporais, formais, materiais.
As limitações circunstanciais são proibição de modificar a constituição enquanto
existirem determinadas circunstâncias, como aquelas previstas no § 1º do art. 60 da
Constituição brasileira de 1988: intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio.
Ressalte-se que essas limitações independem do tempo e, existindo tais circunstâncias,
independendo do tempo em que venham a ocorrer, veda-se a modificação da constituição.
As limitações temporais são as proibições, autorizações, ou obrigações de
reformar a constituição dentro de um determinado prazo. Caso se proíba a modificação, a
limitação temporal é negativa. Seria positiva, quando se autoriza ou impõe a modificação.82
Na CRFB/88, no artigo 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
(ADCT), previu-se a condição temporal positiva: a revisão constitucional será realizada após
cinco anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos
membros do Congresso Nacional, em sessão unicameral.
Assim, depreende-se que a limitação temporal fixa um tempo (prazo) de forma
negativa ou positiva, independentemente de qualquer circunstância, enquanto que a limitação
circunstancial determina uma circunstância independentemente de qualquer tempo ou prazo.
As limitações formais cingem-se à forma pela qual se procede à alteração do texto
constitucional. As restrições que a afetam dizem respeito à maneira como tramita, é discutida,
é votada e pode ser aprovada a proposta de emenda à constituição (PEC). Por exemplo, o § 2º
do art. 60 da Constituição de 1988, já exposto.
Em relação às limitações materiais, surgem de dispositivos legislados pelo
constituinte originário com a intenção de mitigar que as matérias neles definidas sejam
bulidas ou abolidas de forma casuísticas. Esses dispositivos ("cláusulas pétreas") definem
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uma substância constitucional solidificada e inquenbrantável, que não pode ser alterada a não
ser por uma revolução, o que traduz a pretensão de inserir um núcleo intocável, cristalizado
como cerne da constituição escrita83. Na CRFB/88, são os quatro incisos do § 4º sob o caput
do artigo 60, onde se estabelece que não será objeto de deliberação a proposta de emenda
tendente a abolir: I – a forma federativa de Estado; II – o voto direto, secreto, universal e
periódico; III – a separação dos Poderes; IV – os direitos e garantias individuais.
3.3 PRINCÍPIOS ESTRUTURANTES DA CONSTITUIÇÃO
Princípio, numa acepção mais básica e lato sensu, refere-se aos pilares nos quais
se erigem todo um sistema axiomático.
A relevância dos princípios decorre de que não existe ramo do conhecimento que
se estruture sem a existência de fundamentos dos quais não se possam extrair um sentido
unívoco e bem definido. A partir dos princípios, nascem os fundamentos e, ao final, tem se
uma teoria84.
Na seara jurídica, ainda que o conceito de princípio como norma basilar não tenha
se modificado, observa-se, a partir de uma análise histórica do conceito, que sua aplicação
como norma alterou-se substancialmente85. Nas primeiras constituições, os princípios
careciam de normatividade, sendo seu caráter meramente programático. Todavia, os
princípios foram adquirindo um caráter jurídico, passando por três fases distintas:
jusnaturalista, a positivista e a pós-positivista.
Na fase jusnaturalista, os princípios ainda orbitam na esfera do abstracionismo e
já se reconhece a sua dimensão ético-valorativa no que tange aos postulados de justiça. Esta
fase durou até o advento da Escola Histórica do Direito, cedendo espaço ao positivismo,
filhote da filosofia de Kant.
Surge assim, a segunda fase da teorização dos princípios. Nesta etapa, os
princípios ingressam nos códigos como fonte normativa subsidiária, a ser aplicada como
forma de evitar o vazio normativo. Os princípios adquirem característica normativa86.
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A terceira fase, por fim, é a do pós-positivismo, que se relaciona aos grandes
momentos constituintes dos últimos anos do Século XX. “As novas Constituições
promulgadas acentuam a hegemonia axiológica das princípios, convertidos em pedestal
normativo sobre o qual assenta todo o edifício jurídico dos novos sistemas constitucionais”87.
Os princípios evoluem com o ponto de alavanca com que se avaliam os conteúdos
constitucionais em sua dimensão normativa mais elevada.
Os princípios estruturantes da CRFB/88 podem ser localizados nos artigos 1º a 4º.
O artigo 1º, caput, estabelece que a “República Federativa do Brasil, formada
pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado
Democrático de Direito”. Os incisos do art. 1º definem os fundamentos da República
Federativa do Brasil, nas seguintes formas: I - a soberania, II - a cidadania, III - a dignidade
da pessoa humana, IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e V - o pluralismo
político. Já o parágrafo único do art. 1º trata da democracia semidireta ou participativa (“todo
o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos
termos desta Constituição”).
O art. 2º estatui a separação de “Poderes” (“são Poderes da União, independentes
e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”). Por seu turno, o art. 3º trata
dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I- construir uma sociedade
livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de todos,
sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação.
Por fim, o art. 4º estatui os princípios que regem República Federativa do Brasil
em suas relações internacionais: I - independência nacional; II - prevalência dos direitos
humanos; III - autodeterminação dos povos; IV - não-intervenção; V - igualdade entre os
Estados; VI - defesa da paz; VII - solução pacífica dos conflitos; VIII - repúdio ao terrorismo
e ao racismo; IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; X - concessão
de asilo político.
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A partir do exposto, Silva88 organiza os princípios fundamentais em diferentes
categorias. O artigo 1º estabelece os princípios relativos à existência, forma e tipo de Estado;
princípio federalista, soberania, Estado democrático de direito. Neste mesmo artigo também
escora o princípio associado à forma de governo: princípio republicano.
Já os incisos II, III e V do mesmo artigo é o pilar relativo aos princípios
vinculados à vida política: princípio da cidadania, da dignidade das pessoas, e do pluralismo
político. Os princípios associados ao regime democrático estão no parágrafo único do citado
artigo: princípio da soberania popular, da representação política, e da participação popular
direta.
O artigo 3º, inciso I, fundamenta os princípios vinculados à organização da
sociedade: princípio da livre organização social, de convivência justa, e da solidariedade. Os
princípios relativos à prestação positiva do Estado: princípio da independência e do
desenvolvimento nacional (arts. 3º, II, e 4º, I), da justiça social (art. 3º, III), da integração
regional (art. 3º, III, segunda parte), e da não discriminação (art. 3º, IV).
Os princípios associados à comunidade internacional: princípio da independência
nacional, da prevalência dos direitos humanos, da autodeterminação dos povos, da não
intervenção, da igualdade entre os Estados, da defesa da paz, da solução pacífica dos
conflitos, do repúdio ao terrorismo e ao racismo (art. 4º), e da integração da América Latina
(art. 5º, parágrafo único).
Considerando o caráter abstrato dos princípios, a aplicação necessita de balizas a
fim de possibilitar a sua aplicação pratica, a fim de evitar interpretações contraditórias. Assim,
estabelecido um princípio, ele necessitar ser “densificado”, isto é, ser esmiuçado em regras
mais específicas e restritas, de modo a ser aplicado ao caso concreto – ou seja, haja a
“concretização”89.
A tarefa de “densificar” compete, primariamente, ao legislador, eleito por meio de
vontade popular. Já no caso da “concretização” apenas excepcionalmente pode ser posta em
prática pelo Poder Judiciário, como no caso da lacuna, onde há falta de regra a ser aplicada,
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por omissão legislativa. Nestes casos, o magistrado pode aplicar a analogia, os costumes e os
princípios gerais de direito.
3.4

DIREITOS FUNDAMENTAIS
A CRFB/88, em seu Título II, classifica o gênero “direitos e garantias

fundamentais” nos seguintes grupos: direitos e deveres individuais e coletivos; direitos
sociais; direitos de nacionalidade; direitos políticos; e partidos políticos.
Resta destacar que o STF já se manifestou que direitos e deveres individuais não
se restringem àqueles do artigo 5º da CRFB/88, podendo ser encontrados dispersos ao longo
do texto constitucional.90 Os direitos fundamentais costumam se definido por gerações (ou
dimensões), de forma que a subsequente engloba a anterior e acrescenta novos dispositivos
(ou seja, o processo é sucessivo e não substitutivo) 91 92:
A 1ª geração marca a passagem de um Estado autoritário para um de Direito,
trazendo respeito às liberdades individuais, direito civis e políticos (arts. 5º e 14 da CRFB/88).
Em relação à 2ª geração, destacam-se os direitos sociais, culturais e econômicos,
dos direitos coletivos e a igualdade (real e material) (arts. 6º, 7º e 205 da CRFB/88).
No que tange à 3ª geração, refere-se à preservação do meio-ambiente, proteção
aos consumidores, comunicação e patrimônio cultural (art. 225 da CRFB/88).
Por fim, a 4ª geração trata da democracia (direta), informação e pluralismo (arts.
1º e 3º da CRFB/88).
3.5

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
A dignidade da pessoa humana foi elevada a categoria constitucional, sendo que

esta uma tendência geral no moderno constitucionalismo, em vista da Declaração Universal
dos Direitos Humanos proclamado pela Assembleia Geral da ONU em 1948, motivada
essencialmente pelas atrocidades cometidas na 2ª Guerra Mundial. Vejamos parte de suas
considerações preambulares:
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Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em
atos bárbaros que ultrajaram a consciência da Humanidade e que o advento de um
mundo em que os todos gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de
viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta
aspiração do ser humano comum
[...]
A ASSEMBLÉIA GERAL proclama A PRESENTE DECLARAÇÃO UNIVERSAL
DOS DIREITOS HUMANOS
como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o
objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente
esta Declaração, se esforce, através do ensino e da educação, por promover o
respeito a esses direitos e liberdades, e, pela adoção de medidas progressivas de
caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua
observância universal e efetiva, tanto entre os povos dos próprios Estados-Membros,
quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição.

Segundo Bonavides93, com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, o
humanismo político da liberdade alcançou o seu ponto mais alto do século XX. Foi um
documento de convergência e síntese. Convergência porque foi uma carta de alforria para os
povos que a subscreveram, após as guerras dos anos 30 e 40. Foi síntese porque positivou
direitos e garantias que nenhuma Constituição lograra ainda congregar.
Destarte, depreende-se que a proteção à dignidade da pessoa humana possui
fundamento em disposições supracional, originada na ONU, sendo também fundamento da
República Federativa do Brasil. Assim, vale dizer que a dignidade da pessoa humana não é
uma criação constitucional. A constituição simplesmente expressa e reconhece como um
princípio-síntese de todos os valores e princípios constitucionais.
Moraes94 disserta que a dignidade da pessoa humana unidade aos direitos e
garantias fundamentais, sendo inerente às personalidades humanas, evitando que a concepção
coletivista ou totalitária prevaleça sobre a liberdade individual. É um mínimo invulnerável
que todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que, somente excepcionalmente, possam
ser feitas limitações ao exercício de direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a
necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto seres humanos.
O Supremo Tribunal Federal interpretando o princípio da Dignidade da Pessoa
Humana editou a Súmula Vinculante nº 1195. Igualmente, em importantíssima decisão, em
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Súmula Vinculante 11

Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física
própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de
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relação ao tratamento constitucional da tortura, o princípio da Dignidade da Pessoa Humana e
a Lei da Anistia, afirmou o Supremo Tribunal Federal que96:
o argumento descolado da dignidade da pessoa humana para afirmar a invalidade da conexão
criminal que aproveitaria aos agentes políticos que praticaram crimes comuns contra opositores
políticos, presos ou não, durante o regime militar, não prospera [concluindo que] a lei estendeu a
conexão aos crimes praticados pelos agentes do Estado contra os que lutavam contra o Estado de
exceção [ pois] a chamada Lei da anistia veicula uma decisão política assumida naquele momento.

Cabe destacar que o STF, com fundamento, considera o postulado da dignidade da
pessoa humana como farol interpretativo, que orienta e dirige todo o ordenamento
constitucional vigente. Não raro, a Corte Suprema utiliza o princípio em comento para dar
guarida em decisões de grande repercussão, como quando declarou constitucional o art. 5º da
Lei 11.105/2005, entendendo que as pesquisas com células-tronco embrionárias não violam a
vida ou o princípio da dignidade da pessoa humana. Vejamos97:
O Magno Texto Federal não dispõe sobre o início da vida humana ou o preciso
instante em que ela começa. Não faz de todo e qualquer estádio da vida humana um
autonomizado bem jurídico, mas da vida que já é própria de uma concreta pessoa,
porque nativista (teoria "natalista", em contraposição às teorias "concepcionista" ou
da "personalidade condicional"). E quando se reporta a "direitos da pessoa humana"
e até dos "direitos e garantias individuais" como cláusula pétrea está falando de
direitos e garantias do indivíduo-pessoa, que se faz destinatário dos direitos
fundamentais "à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade", entre
outros direitos e garantias igualmente distinguidos com o timbre da
fundamentalidade (como direito à saúde e ao planejamento familiar). Mutismo
constitucional hermeneuticamente significante de transpasse de poder normativo
para a legislação ordinária. A potencialidade de algo para se tornar pessoa humana já
é meritória o bastante para acobertá-la, infraconstitucionalmente, contra tentativas
levianas ou frívolas de obstar sua natural continuidade fisiológica. Mas as três
realidades não se confundem: o embrião é o embrião, o feto é o feto e a pessoa
humana é a pessoa humana. Donde não existir pessoa humana embrionária, mas
embrião de pessoa humana. O embrião referido na Lei de Biossegurança ("in vitro"
apenas) não é uma vida a caminho de outra vida virginalmente nova, porquanto lhe
faltam possibilidades de ganhar as primeiras terminações nervosas, sem as quais o
ser humano não tem factibilidade como projeto de vida autônoma e irrepetível. O
Direito infraconstitucional protege por modo variado cada etapa do desenvolvimento
biológico do ser humano. Os momentos da vida humana anteriores ao nascimento
devem ser objeto de proteção pelo direito comum. O embrião pré-implanto é um
bem a ser protegido, mas não uma pessoa no sentido biográfico a que se refere a
Constituição.

responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato
processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.
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Neste capítulo, tratou-se sobre o direito constitucional. Realizou-se uma breve
explanação histórica e o seu conceito em voga, bem como sobre a origem e pressupostos do
poder constitucional, seja originário ou derivado. Dissertou-se sobre os princípios
estruturantes da constituição, os direitos fundamentais e a dignidade da pessoa humana.
A importância desse capítulo reporta ao cerne do objeto desta monográfica, que é
demonstrar os princípios constitucionais que foram transpostos para o corpo do NCPC, com
foco na igualdade entre os litigantes. Se o objetivo desta monografia perpassa pelo direito
constitucional, é necessário que se realize uma explanação sobre a sua natureza e práxis
brasileira. Enquanto que no capítulo 2 fez a delimitação do DPC como ramo de estudo do
direito, possibilitando a sua construção sob pilares próprios e específicos, neste capítulo
explanou-se sobre o direito constitucional, a fim de que se demonstre que ambos os ramos
jurídicos são interligados e que, de fato, os pilares do DPC encontram-se na ordem
constitucional.
No próximo capítulo, realizar-se-á a construção dos pilares do DPC, sob
princípios que se fundam no direito constitucional, com a meta de atingir o objetivo deste
trabalho monográfico.
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4.

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS APLICÁVEIS NO ÂMBITO DO DIREITO

PROCESSUAL CIVIL E A IGUALDADE ENTRE OS LITIGANTES.
Conforme já exposto, o direito processual, na sua estrutura, deve observar as
diretrizes e balizas estabelecidas pela CRFB/88. Assim, existe um vetor, orientado da
constituição para o direito processual cível, que o ordena e controla, seja na hipótese de
controle de constitucionalidade difuso (incidenter tantum) ou de controle concentrado
(demanda em que o objeto litigioso é a própria questão da constitucionalidade da norma).
No cotidiano, observa-se que as normas do direito positivadas são limitadas a
solucionar todos os conflitos que são levados ao conhecimento da jurisdição. Podem-se citar
como causa: (i) o legislador não consegue realizar uma produção legislativa tão extensa a
ponto de abarcar todas as condutas possíveis; (ii) as constantes inovações tecnológicas e até
mesmo de relacionamento intersubjetivos; e (iii) a própria legislação não consegue ser
detalhada a ponto de reger todas as minucias possíveis, já que é engendrada para ser geral e
abstrata98.
Assim, partindo dessa problemática, é que se revela essencial a aplicação dos
princípios, não apenas para ordenar o sistema, mas também para suprir as lacunas ou defeitos
de produção legislativa. Dessa forma, verifica-se que o direito processual é formado por
vários preceitos constitucionais, os princípios e garantias, como forma de dar completude ao
seu sistema.
Os princípios são normas basilares e encontram-se, topologicamente, acima das
demais regras jurídicas. Enquanto estas têm um campo de atuação restrito, atingindo uma
situação específica e particular; os princípios têm ampla gama de atuação e não se encontram
definidos no corpo da lei, mas são apreendidos a partir dos valores sociais e históricos e a
passíveis, portanto, de serem reinterpretados ao longo do tempo, sem, contudo, se curvarem a
interesses particulares.98
Outro ponto de diferenciação é o fato de que as regras são unívocas, ou seja, não
existem duas regras para a mesma situação, sob pena de confusão, sendo a anterior ser
revogada pela posterior. Já os princípios podem coexistir harmonicamente e serem aplicados
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conjuntamente, ou, então, um prevalecer sobre outro, sem ocorrer, contudo, de um princípio
revogar outro99.
Neste capítulo será abordados os pressupostos da tutela adequada (item 4.1) e dos
princípios do contraditório e a igualdade entre os litigantes (item 4.2). No item 4.3, será
traçado os princípios constitucionais aplicáveis no âmbito do direito processual civil, quais
sejam: do devido processo legal, do juiz natural, do contraditório e da ampla defesa, da
isonomia da publicidade dos atos processuais, da motivação das decisões do duplo grau de
jurisdição, da duração razoável do processo.
Por fim, no último item deste capítulo (4.4), será exposta algumas decisões
judiciais nos quais os referidos princípios foram balizas para fundamentar o mérito da questão
discutida.
4.1

TUTELA ADEQUADA
Diante do já exposto alhures neste trabalho, como pressuposto de que a parte

autora invoque a jurisdição para que recomponha lesão/ameaça a direito subjetivo, é
necessário que se assegure a parte adversa a garantia do contraditório e da ampla defesa.
Somente após o preenchimento destes pressupostos, é que a decisão de mérito por ser
prolatada pelo magistrado da causa e transitar em julgado.
Todavia, como também é pressuposto do direito processual (nos termos do artigo
5º, XXXV e LXXVII, da CRFB/88) a eficiente e rápida tutela dos direitos subjetivos
lesados/ameaçado, nem sempre o longo lapso de marcha processual do procedimento comum
mostra-se adequado a realizar o seu objetivo.
Assim, surgem os procedimentos diferenciados com o fito de propiciar ao
jurisdicionado provimento compatível com as necessidades da fiel realização do direito
material. Podem-se citar (i) a criação de ritos mais simples, em função do valor e a
simplicidade da relação material em lide (sumário); (ii) redução das questões a serem
demonstradas pelo autor e réu (como no mandado de segurança e execução de títulos
extrajudiciais); (iii) descarte de fases processuais, por desnecessidade (como na revelia ou no
julgamento antecipado da lide); e (iv) reunião, em só processo, do processo de conhecimento
a respectiva medida de execução. Numa só relação processual o juiz proporciona a definição e
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realização do direito subjetivo lesado (como nas ações possessórias, nas de despejo, e, de
forma geral, a todas em que a lei permite que a tutela, seja antecipada, provisoriamente, ao
julgamento do mérito da causa)100.
De regra geral, somente com a sentença de mérito é que se ingressa na esfera
jurídica do interessado para compeli-lo positiva ou negativamente. Todavia, surgem situações
que, ao se esperar o longo lapso até o desfecho da ação, ela não terá eficácia ao fim, porque
alguns dos elementos processuais se esvanecerão. Veja a opinião de Theodoro Júnior101:
Não raro, porém, são os casos em que, a ter-se de aguardar a composição definitiva
da lide por sentença, o provimento final da justiça se tornará vão e inútil, porque o
bem disputado terá desaparecido ou a pessoa a que era destinado já não mais terá
condições de ser beneficiada pelo ato judicial. Outras vezes, é o direito material
mesmo que reclama usufruição imediata, sob pena de não poder fazê-lo o respectivo
titular, se tiver de aguardar o estágio final, ulterior à coisa julgada.

Nestes casos, o direito processual contemporâneo concebeu tutelas provisórias,
que podem ser desdobradas em três espécies distintas de acordo com a sua natureza102 103:
(i) tutela cautelar, cujo objetivo é preservar a eficácia e utilidade de eventual
futuro provimento. Dessa forma, apenas se assegura de elementos que propiciem a futura
execução da sentença de mérito que vier a ser deferida à parte, tendo, assim, cunho satisfativo
e instrumental;
(ii) tutela satisfativa, que permite à parte, previamente ao julgamento definitivo de
mérito, usufruir precariamente do direito subjetivo objeto da lide. Logo, a decisão é passível
de revogação; e
(iii) a tutela de evidência que se fundamenta em comprovação suficiente do direito
material pleiteado pela parte para, provisória e sumariamente, deferir os efeitos da futura
sentença de mérito definitiva.
Como requisito para concessão da tutela cautelar ou satisfativa102 103, é necessário
que o litigante demonstre a substrato do direito (fumus boni iuris) e o perigo na demora da
100
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prestação jurisdicional (periculum in mora). No caso da tutela de evidência, todavia, não é
necessário o periculum in mora, mas tão somente que se demonstre a suficiência do direito
material.
Cabe ainda destacar que as tutelas são medidas excepcionais e que se sujeitam ao
livre convencimento do magistrado, não sendo, logo, medidas deferidas vinculadamente.
Ainda que presente os seus requisitos, o magistrado pode decidir de forma diversa. Segundo
Neves104, o juiz tem certa mobilidade na apreciação do pedido de tutela provisório, em razão
da legislação se utilizar de normas abertas, com conteúdo indeterminado ou vago. Esse
elemento é mais evidente na tutela provisória de urgência, com o periculum in mora e o
fumus boni iuris. Também na tutela de evidência tem-se tal realidade, com requisitos como
“abuso de direito de defesa” e “manifesto propósito protelatório”.
Entretanto, essa liberalidade de avaliação não se confunde com arbítrio em
conceder ou não a tutela antecipada. A decisão está condicionada à atividade prévia do juiz,
na qual a sua interpretação é indispensável, mas está vinculada ao resultado dessa atividade104.
Esclarece-se que a jurisdição não apenas socorre àquele que teve o seu direito
lesionado, mas também àquele que se encontra ameaçado. Assim é a redação do art. 5º,
XXXV, da CRFB/88, que estabelece que nenhuma lesão ou ameaça à direito poderá ser
subtraído do conhecimento do Poder Judiciário, quedando-se, assim demonstrado, que a
jurisdição tanto reprime quanto previne. Logo, há possibilidade da tutela preventiva, a fim de
evitar que a ameaça se transmute em lesão jurídica.
Resta esclarecer que a possibilidade da tutela preventiva já é antiga no
ordenamento jurídico, podendo-se citar os mecanismos de manutenção da posse em caso de
ameaça ou turbação, como o interdito proibitório. Dessa forma, o que ocorreu foi a extensão
do mecanismo de tutela preventiva a outras searas da tutela jurisdicional, de forma a trazer
maior segurança jurídica as relações intersubjetivas105.
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A tutela preventiva, na práxis, é equivalente a uma obrigação de não fazer, nos
termos do artigo 497 do NCPC106. Ao litigante, assim, resta o direito a providências
inibitórias definitivas, assim como antecipadas, quando presentes os requisitos da tutela
(NCPC, arts. 300 e 536)107.
Também cabe destacar a ação de feitio cominatório, que se caracteriza em
restringir a prática nociva sob cominação de multa (“astreinte”). Para dar eficácia a essa
interdição, pode o juiz utilizar-se de outros expedientes, como quaisquer outros expedientes
complementares, como busca e apreensão de coisas e materiais, destruição de produtos e
matéria-prima, demolição de obras, interdição de atividade ou de estabelecimento e etc.
(NCPC, art. 536, § 1º)108.
De forma geral, as tutelas provisórias podem ter três objetivos, segundo Theodoro
Júnior109.
A primeira, seria a tutela de reparação do dano, que pode (i) ser indenizatória ou
substitutiva (imposição de realização de prestação que restaure o patrimônio lesado, mediante
reposição de valor equivalente ao prejuízo suportado pela vítima do dano ilícito); ou (ii) se dar
de forma ressarcitória ou específica, i.e., realizável por meio de cumprimento de prestação de
fazer, que repare in natura o bem lesado.
Outra possibilidade seria a tutela de inibição do ilícito, por meio de mandamento
judicial que veda a prática do ilícito ameaçado caso em que o provimento judicial imporá a
proibição ao demandado de consumar o dano temido (prestação de não fazer);
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A terceira possibilidade é a tutela de remoção ou cessação do ilícito: por meio de
provimento que imponha a cessação do dano continuativo (prestação de não fazer, ou de não
continuar praticando o ilícito em andamento).
4.2

DIREITO AO CONTRADITÓRIO E IGUALDADE ENTRE OS LITIGANTES
O direito ao contraditório pode ser fundamento nos artigos 7º, 9º e 10 do

NCPC110. Esta garantia é decorrência do justo processo abrigado pela CRFB/88 (CF, art. 5º,
XXXV). Para que o acesso à justiça seja efetivo e pleno, é necessário que o litigante seja
ouvido em juízo, bem como garantido que possa participar ativamente do deslinde da lide111.
Assim, faz-se necessário que o contraditório seja prévio, numa atividade dialética
e dinâmica, sob pena de não cumprir o seu objetivo. Os litigantes deverão ter tratamento
equânime e pelo “efetivo contraditório”, não podendo o tratamento ocorrer apenas
formalmente (art. 7º NCPC). Contraditório não é só conhecer e reagir, mas também participar
do processo e influir nos seus rumos. Dessa forma, não só as partes se submetem ao
contraditório, mas também o juiz da causa, que a ele deve se submeter.
Todavia,

este

tratamento

igualitário

deverá

observar

as

condições

socioeconômicas e, em caso de desnivelamento deste fator, o litigante hipossuficiente deverá
dispor de assistência judicial gratuita a fim de que se corrija a desigualdade e, tão somente a
partir daí, com a devida assistência técnica, possa o deslace processual ter a sua marcha por
meio do contraditório112.
Toda decisão que seja oposta a uma parte, não será realizada “sem que ela seja
previamente ouvida” (artigo 9º do NCPC). Garante-se, assim, maior segurança jurídica às
decisões judiciais, seja pelo fato de se evitar decisões precipitadas e que não sejam
110
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reveladoras da verdade dos fatos, seja porque a ausência de contraditório fulmina a
credibilidade de qualquer decisão humana, visto que se restará patentemente parcial.
Entretanto, o parágrafo único do art. 9º, abre três exceções para permitir decisões
em detrimento de parte ainda não ouvida nos autos, que são: (i) as referentes à tutela
provisória de urgência (inciso I do referido artigo); (ii) algumas hipóteses de tutela da
evidência – art. 311, II e III (inciso II do artigo); e (iii) a decisão autorizadora do mandado de
pagamento, na ação monitória – art. 701 (inciso III do artigo)113.
Estas hipóteses, todavia, não afastam em definitivo o contraditório, mas tão
somente o diferem no tempo. Conforme já demonstrado neste trabalho (vide item 2.5),
situação concretas impigem a decisão da questão proposta de imediato, sem prévia oitiva do
interessado. Entretanto, ultimado o provimento emergencial, é oportunizada a manifestação à
parte adversa. Após, pode o magistrado, se for o caso, confirmar, modificar ou revogar a
medida excepcional.
Segundo Marinoni et al.114, o contraditório, em geral, é prévio (audiatur et altera
pars), ou seja, o juiz ouve as partes primeiro para depois decidir. Entretanto, pode ocorrer de
o órgão jurisdicional ter que decidir de forma provisório certa questão antes de ouvir uma das
partes, sem lhe oportunizar o contraditório (inaudita altera parte). Exemplo desta situação é
quando ocorre a concessão de tutela antecipada. Neste caso, o contraditório não é negado, mas
apenas diferido para após a concessão da tutela jurisdicional. Não há qualquer
inconstitucionalidade na postergação do contraditório – a propósito, o legislador
expressamente o reconhece (art. 9º, parágrafo único, I, do NCPC).
Assim, para esta situação, há uma integração dos princípios processuais, no caso,
a garantia constitucional de efetiva tutela jurisdicional (art. 5º, XXXV); e, por outro lado, a
garantia constitucional do contraditório (art. 5º, LV). Postulado da proporcionalidade garante
a harmonização entre os dois princípios em comento, que incidiriam em momentos distintos:
a urgência da medida de tutela em nome da efetividade jurisdicional, o contraditório fica
apenas diferido para outro momento, situado depois da tomada de decisão emergencial.
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Cabe ressaltar que a necessidade de audiência previa dos litigantes não pode ser
enxergada irrestritamente que inviabilize o efetivo provimento jurisdicional. No caso, ocorre o
“contraditório irrelevante” em visa da urgência da medida excepcional pleiteada. Como
exemplo, citam-se: (i) o indeferimento da petição inicial (NCPC, art. 330); (ii) a rejeição
liminar do pedido (art. 332), em face das quais as partes (autor e réu) terão oportunidade de
realizar o debate necessário durante o procedimento recursal (art. 332), e o próprio juiz
poderá, se for o caso, retratar sua decisão (arts. 331 e 342, § 3º); (iii) nas medidas liminares
inaudita altera parte, não só nas tutelas provisórias de urgência ou de evidência (arts. 294 a
311); (iv) nas ações de procedimento especial, a exemplo das possessórias (art. 562) e nos
embargos de terceiro (art. 678).114
Em todas elas, depois de intimado o réu da liminar deferida sem sua prévia
manifestação, instaurar-se-á o contraditório, com possibilidade de o ato judicial ser revogado,
ou modificado, pelo juiz da causa ou pelo tribunal, justamente em virtude do debate ulterior.
Além disso, resta vedado ao magistrado fundamentar a sua decisão “com base em
fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar,
ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício” (artigo 10 NCPC). Com
isso, o NCPC realça o princípio da “não supresa”.
4.3

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS APLICÁVEIS NO ÂMBITO DO DIREITO

PROCESSUAL CIVIL
Já foi exposto nesta monografia que a CRFB/88 contém em seu corpo diversas
normas de caráter processuais, dentre elas os princípios constitucionais processuais. A seguir,
serão apresentados, de maneira sintética, os princípios constitucionais mais diretamente
relacionados à processualística civilista.
4.3.1 Do devido processo Legal
A primeira Constituição Brasileira que explicitou o princípio em comento foi a de
115

1988

, porque as Constituições anteriores o traziam somente de forma implícita, que agora

vem expresso no artigo 5º, inciso LIV, que estabelece a igualdade de todos sob os olhos da lei
e as garantias dos cidadãos e neste, inclui-se o devido processo legal. Este artigo estabelece
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que todos têm direito garantido a um processo que seja justo e regular (“due process of law”,
na expressão inglesa)116.
Esse princípio pode ser rastreado como originário na Declaração Universal dos
Direitos Humanos que assim traz em seu artigo 8º: “todo o homem tem direito a receber dos
tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos
fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela constituição ou pela lei”.
De idêntica forma, a Convenção Americana De Direitos Humanos, também
denominado de Pacto São José da Costa Rica, em seu artigo 8º, que estabelece sobre as
Garantias Judiciais dizendo que todos os indivíduos terão o direito de serem ouvidos
judicialmente, por um juízo competente e num prazo razoável.
Atualmente, o princípio do devido processo legal é analisado sob duas óticas,
falando-se em devido processo legal substancial (substantive due process) e devido
processo legal formal (procedural due process). No sentido substancial o devido
processo legal diz respeito ao campo da elaboração e interpretação das normas
jurídicas, evitando-se a atividade legislativa abusiva e irrazoável e ditando uma
interpretação razoável quando da aplicação concreta das normas jurídicas. É campo
para a aplicação dos princípios – ou como prefere parcela da doutrina, das regras –
da razoabilidade e da proporcionalidade, funcionando sempre como controle das
arbitrariedades do Poder Público.
[...]
No sentido formal encontra-se a definição tradicional do princípio, dirigido ao
processo em si, obrigando-se o juiz no caso concreto a observar os princípios
processuais na condução do instrumento estatal oferecido aos jurisdicionados para a
tutela de seus direitos materiais. Contemporaneamente, o devido processo legal vem
associado com a ideia de um processo justo, que permite a ampla participação das
partes e a efetiva proteção de seus direitos.117

Da observância do princípio em menção, somente por meio da atividade
jurisdicional, exercida somente pelo Estado, é que o cidadão poderá ter sua liberdade ou bens
perdidos ou restringidos, não podendo tal gravame ser exercido por outro entre, privado ou
mesmo público, sem a intervenção do poder judiciário118.
Da observância do referido princípio, também decorrem outros, tais como: direito
ao contraditório e à ampla defesa, bem como à inadmissibilidade de provas obtidas por meios
ilícitos.
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4.3.2 Do Juiz Natural
O juiz natural é aquele definido previamente por lei como competente, de forma
que sua imparcialidade seja preservada de situação casuística. O fundamento para este
princípio encontra-se no inciso XXXVII do art. 5º da CRFB/88, que proíbe a existência de
“juízo ou tribuna de exceção” (isto é, aquele que é criado post facto), e no artigo LIII do
mesmo artigo, no qual estabelece que “ninguém será processado nem sentenciado senão pela
autoridade competente”119.
Por ordem deste princípio, todos têm direito de serem julgados por membros
regulares do Poder Judiciário, devidamente investidos em suas funções e no exercício da sua
competência na forma fixada constitucionalmente.
Ademais, o princípio abrange o direito de não serem julgados por órgãos
jurisdicionais criados após a ocorrência de um fato ou com o fito de apreciar determinado
fato120, o que denota a importância de se garantir que o julgamento não seja influenciado por
questão estranha aos autos ou já previamente orientada para um resultado.
4.3.3 Do Contraditório e da Ampla Defesa
Os princípios em menção já foram tratados, em parte, no item 2.5 do presente
trabalho. Retomando o assunto, a CRFB/88, artigo 5º, inciso LV, estabelece que “aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.
A Ampla Defesa se estabelece como um direito processual constitucional do réu
(polo passivo) de se defender, estando o magistrado obrigado em ouvi-lo e analisar os fatos e
provas apresentadas121.
Por outro lado, o contraditório é o direito que as partes têm de conhecer os atos e
apresentar defesa técnica a fim de rebater o delineado pela parte oposta, com o fito de repelir
os argumentos contra ele122.
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Dessa forma, depreende-se que ambos os conceitos possuem influência recíproca,
o que torna inevitável que o tratamento de um deles evoque o outro.
4.3.4 Da Isonomia
O Princípio da Isonomia (ou Igualdade) foi positivado, pela primeira vez, na
Constituição Federal de 1934, artigo 113, onde estabelecia que todos eram iguais perante a lei
sem nenhuma forma de distinção ou preconceito. Em 1934, era assegurava tanto aos
brasileiros quanto aos estrangeiros que residissem no Brasil, o referido princípio.
Com a Constituição Federal de 1967, por meio do seu artigo 150, novamente
abraçou o referido princípio. Por último, a CRFB/88, no seu artigo 5º, garantiu que “todos são
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade [...]”. É por meio do princípio da isonomia que se estabelece a
igualdade de todas as pessoas. Todos deverão ser tratados igualmente, sem qualquer forma de
discriminação ou preferências.
Ao longo do texto Constitucional, é possível observar outros dispositivos que
tratam desta igualdade123. Veja-se.
O artigo 3º traz a isonomia ou igualdade material erradicação da pobreza, da
marginalização e das desigualdades sociais e regionais e, a promoção do bem estar de todos.
O artigo 4º, incisos V e VIII, reportam à isonomia ou igualdade nas relações internacionais e a
igualdade racial, respectivamente.
No caso do artigo 5º, incisos I, VIII, XXXVII, tem-se, respectivamente, a
igualdade entre os sexos, igualdade de credo religioso e a igualdade jurisdicional. No seara
trabalhista, o artigo 7º, incisos XXX, XXXI, XXXII e XXXIV, reportam à isonomia ou
igualdade nas relações de trabalho.
O artigo 19, inciso III, reporta a isonomia ou igualdade na organização política; e
o artigo 37, inciso I, trata da isonomia ou igualdade na administração pública.
Nos termos do NCPC (art. 139, inciso I124), incube ao juiz assegurar o tratamento
igual entre as partes.
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O NCPC também abriga algumas exceções, as quais se podem destacar: (i) artigo
53, inciso “III”, alínea “e” – privilegiado para o idoso, para a causa que verse sobre direito
previsto no respectivo estatuto; (ii) artigo 27 - trata da Isonomia de recolhimento de custas e
despesas processuais para a Fazenda Publica, caso contrário ela estaria recolhendo custas para
os seus próprios cofres; (iii) artigo 180 e 183 - trata do Benefício de Prazo em dobro para
recorrer em quádruplo para contestar, para o Ministério Público, à União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios, e às suas autarquias e fundações públicas; (iv) artigo 229 prazo para diferentes procuradores, de diferentes escritórios de distintos, o prazo será contado
em dobro para todas as manifestações, exceto para processos em autos eletrônicos e para o
processo no qual há dois réus e apenas um deles oferece defesa.
Uma importante dimensão do princípio em análise, no processo, é o dever de o
órgão julgador cotejar o caso concreto com o caso/decisão paradigma ou jurisprudência, a fim
de verificar se a o completo amoldamento da situação125.
Este ponto esta evidenciado por meio do artigo 489, §1º, V e VI, do NCPC.
4.3.5 Da Publicidade dos Atos Processuais
A publicidade do processo significa que o procedimento deve ser acessível às
partes, aos advogados, ao Ministério Público, aos interessados e aos não interessados. Ou seja,
qualquer pessoa deve ter acesso aos autos do processo, e as audiências e sessões dos tribunais
serão realizadas de portas abertas126.
O inciso LX do artigo 5º da CRFB/88 reza que “a lei só poderá restringir a
publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o
exigirem”.
A publicidade também está consagrada no inciso IX do artigo 93 da CRFB/88, in
verbis:
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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.

O mesmo se aplica no caso das decisões administrativas dos tribunais, conforme
inciso X do artigo 93 da CRFB/88: “as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas
e em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus
membros”.
O caput do artigo 189 do NCPC estabelece como regra geral a publicidade dos
atos processuais, estabelecendo como exceções o seguinte:
I – em que o exija o interesse público ou social;
II – que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união
estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes;
III – em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade;
IV – que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral,
desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o
juízo.
§ 1º O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e
de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores.
§ 2º O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do
dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio
ou separação.

A publicidade processual é instrumento indispensável para que a sociedade realize
o controle social da atividade jurisdicional, possibilitando que se execute um processo justo e
igual, evitando decisões arbitrárias por parte do Poder Judiciário.126
Além disso, o princípio em apreço permite a previsibilidade e a segurança
jurídica, porque se conhece a interpretação dada ao direito. Ao ser de conhecimento púbico,
acessível a todos os atores sociais,
Mesmo os procedimentos administrativos disciplinares contra magistrados serão,
em regra, públicos, conforme, o caput do art. 10 da Resolução n. 135 do CNJ (cuja
constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal): “o julgamento do
processo administrativo disciplinar será realizado em sessão pública e serão fundamentadas
todas as decisões, inclusive as interlocutórias”.
Tal é a importância do princípio da publicidade que é prevista na Declaração
Universal dos Direitos do Homem, em seu 10º artigo (Brasil, 1948), proclamada pela
Organização das Nações Unidas (ONU), nos seguintes termos: “todos têm direito, em plena
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igualdade, a uma audiência justa e pública por um tribunal independente e imparcial, para
decidir sobre seus direitos e deveres e sobre qualquer acusação criminal contra ele”.
Assim, o tratamento do referido princípio na ordem constitucional pátria segue
uma tendência da técnica jurídica ocidental em garantir um tratamento transparente aos autos,
evitando o martírio retratado por Franz Kafka na obra “O Processo”, no qual o protagonista,
Josef K., sofre um longo processo judicial sem que lhe seja dito ao certo o seu crime.
4.3.7 Da Motivação das Decisões
O princípio em comento está expresso no inciso IX do artigo 93 da CRFB/88 nos
seguintes termos:
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.

Dessa forma, as decisões judiciais (interlocutórias, acórdãos, sentenças e decisões
monocráticas) devem esposar o que as motivaram, sob julgo de serem nulas. Ressalte-se que
decisões deficientes de fundamentação também podem ser consideradas nulas. Cabe destacar
que, nos termos do artigo 485 do NCPC127, decisões interlocutórias e sentenças sem resolução
do mérito comportam fundamentação concisa, por exemplo. Cabe esclarecer que concisão
consiste em sintetizar sumariamente as razões e o dispositivo no qual se fundamenta. Logo,
concisão não se confunde com não fundamentação.
O princípio em apreço sempre foi de suma importância. Se antes era necessário ao
magistrado esposar a sua fundamentação nas decisões que exarava, em um contexto de mera
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I - indeferir a petição inicial;
II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;
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VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua
competência;
VIII - homologar a desistência da ação;
IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e
X - nos demais casos prescritos neste Código.
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subsunção ao regramento legal, conferindo ao julgado estreita margem de interpretação
naquilo que decidia. Na contemporaneidade, a questão se mostra muito mais importante, visto
que o ordenamento evoluiu para abrigar cláusulas com maior margem de interpretação e
conceitos mais amplos e sem uma determinação específica128.
Deve-se destacar que a fata de apreciação de algum ponto alegado pela parte e
ignorado pelo magistrado em sua decisão, ou que está seja dúbia, enseja a interposição de
embargos de declaração, permitindo a alteração da sentença de mérito ou o esclarecimento da
dúvida suscitada.
4.3.9 Do Duplo Grau de Jurisdição
A reanálise das decisões proferidas já há muito era praticada em Roma, onde a
parte prejudicada poderia suscitar o reexame da questão, considerando o princípio da
falibilidade humana e a possibilidade de a questão ser observada sob outro prisma, alterando a
percepção do julgado129.
Por conseguinte, para que a lide possa ser revista por instância superior, há que se
observarem os pressupostos legais, formal e materialmente, para não configurar o mero
protelamento processual e configurar a litigância de má-fé.
O princípio em apreço não foi positivado de forma explicita no texto
constitucional, mas pode ser depreendido pela leitura holística do texto constitucional.
Vejamos.
O artigo 5º inciso LV garante as partes processuais, seja em processo
administrativo ou judicial, a ampla defesa e o contraditório bem como os meios e recursos a
ela inerente. Já o artigo 102, incisos I e II diz que a guarda da Constituição, é de competência
do STF, ele poderá julgar mediante recurso ordinário ou extraordinário. No caso do artigo 105
discorre sobre a competência do STJ, que poderá julgar em recurso ordinário e especial.
O duplo grau de jurisdição não é um princípio absoluto em virtude das exceções
que o texto constitucional atribuiu aos tribunais superiores, como nos casos de foro por
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prerrogativa de função, sendo o caso mais notório o do julgamento do mensalão (ação penal
470). Como naquele caso, ficou patente a limitação do princípio em comento, visto que, sendo
o STF a Corte suprema pátria, não havia mais a quem se recorrer, sendo que a defesa de
muitos réus alegou o fato para impugnar as penas impostas, sob pena até de recorrerem a
Corte Interamericana de Direitos Humanos.
4.3.10 Da Duração Razoável do Processo
Até o ano de 2004, a CRFB/88 não previa o princípio em discussão, muito embora
não estivesse expresso de forma implícita por interpretação sistemática dos demais princípios.
Com a promulgação da EC 45/2002, o artigo 5º foi acrescido do inciso LXXVIII,
com a seguinte redação: “a todos, no âmbito judicial e administrativo são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.
A Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica),
no seu item 1, do artigo 8º, tem o princípio traduzido nos seguintes termos: “toda pessoa tem
direito de ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável”130.
Assim, pode-se observar que a referida garantia não é um mero casuísmo pátrio,
mas se insere num sistema de proteção jurídica supracional.
O objetivo deste princípio é a de se evitar a morosidade processual, que somente
beneficia a parte contrária, que sabe que o transcurso do tempo tende a, muitas vezes, tornar
ineficaz eventual sentença de mérito concedido em vista do direito contestado pela parte
autora131.
Resta bem evidente, no caso brasileiro, que uma prestação jurisdicional que se
prolonga deveras no tempo, pode se revelar nefasta à parte que se beneficiou, visto que o
longo curso dos fatos não apazigua o corpo social, mas o angustia e descrê o Poder Judiciário
a seus olhos.
4.4 DECISÕES JUDICIAIS A RESPEITO DO TEMA.
Neste tópico, será exposto algumas decisões judiciais que abordaram a aplicação
dos princípios expostos no tópico anterior, a fim de demonstrar a sua aplicação na prática.
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No julgamento de mérito do MS 25.097/DF132, a parte autora buscou medida
liminar para impugnar ato do TCU, muito embora impetrou a medida fora do praz de 120 dias
da ciência do ato impugnado. Não atentando para este fato, o Ministro-relator dos autos
deferiu a medida liminar e, em contestação, a parte ré levantou questão preliminar de mérito
quanto à decadência do prazo para impetração do MS em comento.
Em julgamento de mérito, embora o STF reconhecesse a preliminar suscitada,
afastou a sua incidência com base no princípio da duração razoável do processo. Veja-se Voto
do Ministro-relator Gilmar Mendes:
Assim, atento ao decurso de mais de doze anos desde o deferimento de
medida cautelar em benefício da impetrante, não julgo oportuno declarar
pura e simplesmente a decadência do direito de impetrar a presente ação
mandamental. É preciso encontrar solução alternativa que leve em
consideração a eficiência processual e a primazia da decisão de mérito,
normas fundamentais já inclusive incorporadas à estrutura novo processo
civil brasileiro pela Lei 13.105, de 16 de março de 2015. Nesse sentido,
citem-se os arts. 4º e 8º no novo CPC:
“Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral
do mérito, incluída a atividade satisfativa”.
“Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e
às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da
pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a
legalidade, a publicidade e a eficiência”.

No Voto do Ministro Edson Fachin, ressalta-se novamente a necessidade de se
observar a razoável duração do processo, in verbis: “aliás, o inciso LXXVIII do art. 5º da
Constituição, quando fala de duração razoável do processo, também se dirige aos próprios
tribunais que têm lá suas dificuldades e, portanto, devem, também, enfrentar esse tema”.
A ementa do referido julgado foi vazada nos seguintes termos:
Mandado de Segurança. 2. Ato do TCU. Suposta cumulação indevida de
proventos. Suspensão dos pagamentos. 3. Decadência. Verificação de
impetração do mandamus em data posterior ao prazo de 120 dias da
ciência do ato impugnado. Superação. Medida liminar concedida há mais de
doze anos. Preservação da segurança jurídica. Precedentes doSTF. 4.
Cumulação de proventos e pensões. Cargos públicos inacumuláveis em
atividade. Regimes civil e militar. Concessão anterior à Emenda
Constitucional 20/1998. Possibilidade. Precedentes. 5. Segurança concedida.
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No âmbito do TJSC, pode-se citar o Acórdão exarado no âmbito do Processo
2015.068335-0133 que, julgando apelação civil, determinou a anulação dos trâmites processuais a partir
da sentença de mérito exarada em primeira instância, ante o cerceamento do direito de defesa e do não
atendimento ao devido processo legal. Veja-se Voto da Desembargadora-relatora Denise de Souza
Luiz Francoski:
Cada ato que compõe o processo é um ato jurídico que merece proteção. Lei nova
não pode atingir ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, CF/1988), mesmo se ele for
um ato jurídico processual. Por isso o art. 14 do CPC [de 2015] determina que se
respeitem "os atos processuais praticados".
[...] Há direitos processuais; direitos subjetivos processuais e direitos potestativos
processuais - direito ao recurso, direito de produzir uma prova, direito de contestar
etc. O direito é uma situação jurídica ativa. Uma vez adquirido pelo sujeito, o direito
processual ganha proteção constitucional e não poderá ser prejudicado por lei. Lei
nova não pode atingir direito adquirido (art. 5º XXXVI, CF/1988), mesmo se for um
direito adquirido processual.
Por isso o art. 14 do CPC [de 2015] determina que se respeitem "as situações
jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada".

A ementa da referida decisão foi vazada nos seguintes termos:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE FALÊNCIA.
SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, DIANTE DO INDEFERIMENTO DA INICIAL, POR
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, AO FUNDAMENTO DE QUE A
AUTORA SE VALEU DA DEMANDA FALIMENTAR COMO
SUBSTITUTIVO DE AÇÃO DE COBRANÇA OU DE EXECUÇÃO, BEM
COMO POR NÃO TER COMPROVADO A INSOLVÊNCIA DA
EMPRESA RÉ. INSURGÊNCIA DA AUTORA. (1) ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, POR
NÃO TER O MAGISTRADO OPORTUNIZADO À AUTORA A
EMENDA DA INICIAL. TESE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO
DETERMINADA DE FORMA PREMATURA. NECESSIDADE DE
ANTERIOR OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL, NOS
TERMOS DO ART. 284 DO CPC/1973, CORRESPONDENTE AO ART.
321 DO NCPC/2015. DISCUSSÃO SOBRE A UTILIZAÇÃO DO
PROCESSO FALIMENTAR COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE
COBRANÇA OU EXECUÇÃO QUE NÃO PODE IMPEDIR A
POSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR DA
AUTORA PARA DEBATER A LEGITIMIDADE DA DÍVIDA POR MEIO
DO PROCEDIMENTO ESCOLHIDO. POSSIBILIDADE, INCLUSIVE,
DE APRESENTAÇÃO DOS MEIOS DE DEFESA PREVISTOS NA LEI
DE FALÊNCIA, NOS QUAIS A DEMANDADA PODERÁ DISCUTIR A
LEGITIMIDADE DA OBRIGAÇÃO. HIPÓTESE QUE, ADEMAIS, VAI
DE
ENCONTRO
À
ORDEM
JURÍDICA
PROCESSUAL
ESTABELECIDA PELO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, QUE
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DETERMINA A OPORTUNIZAÇÃO ÀS PARTES DO DEBATE DE
QUESTÕES QUE NÃO TIVERAM OPORTUNIDADE DE SE
MANIFESTAR, INCLUSIVE NOVAS TEMÁTICAS SOBRE AS QUAIS
O JUIZ DEVE DECIDIR DE OFÍCIO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 9º E
10 DO NCPC, QUE PRECONIZAM OS PRINCÍPIOS DA NÃO SUPRESA
E DO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. (B) ARGUMENTOS
REFERENTES À OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO
CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 94, I, DA LEI FALÊNCIAS,
E À INAPLICABILIDADE DA JURISPRUDÊNCIA UTILIZADA COMO
FUNDAMENTO DA SENTENÇA, PREJUDICADOS EM RAZÃO DO
RECONHECIMENTO DA SUA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE
DEFESA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA PARA QUE SEJA
OPORTUNIZADA À PARTE AUTORA A EMENDA DA INICIAL,
COLACIONANDO AOS AUTOS AS PROVAS ACERCA DA
INSOLVÊNCIA DA EMPRESA RÉ, ALÉM DE OUTRAS
CONSIDERADAS NECESSÁRIAS PARA FUNDAMENTAR SEU
INTERESSE NA DEMANDA FALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DO
PROCESSO, A PARTIR A SENTENÇA, A FIM DE QUE SEJA
DETERMINADA A EMENDA À INICIAL.

Outro julgado no mesmo sentido do acima exposto, foi aquele prolatado no
âmbito do Processo 0001161-13.2013.8.24.0045134, cuja apelação cível foi julgada procedente
com base em cerceamento de defesa, visto que o juízo a quo negou a produção de prova
pericial pela parte recorrente. Veja-se Voto do Des. Relator Marcus Tulio Sartorato:
Nesses termos, tendo a parte autora alegado na exordial que os defeitos
apresentados na residência são decorrentes de falhas construtivas, deve lhe
ser permitida a produção de prova pericial a fim de comprovar suas
alegações.
Portanto, se compete à parte autora comprovar de forma satisfatória a
existência dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do NCPC),
protrair essa faculdade inexoravelmente configura afronta às garantias
previstas nos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal.
[....]
3. Ante o exposto, vota-se no sentido de dar provimento ao recurso para
anular o processo desde a sentença a fim de que se permita o prosseguimento
do feito na origem, especialmente para que se oportunize às partes a
produção de prova pericial.

A ementa do referido julgado foi vazada nos seguintes termos:
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
OBRIGACIONAL SECURITÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DE
HABITAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SUSCITADO O
CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO
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ANTECIPADO DA LIDE. ALEGADA A INDISPENSABILIDADE DA
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL POIS SUA RESIDÊNCIA FOI
EDIFICADA EM DESACORDO COM AS EXIGÊNCIAS ESTRUTURAIS
NECESSÁRIAS. SUBSISTÊNCIA. NECESSIDADE DE AVERIGUAR A
PRESENÇA DE DANOS CONSTRUTIVOS NO IMÓVEL SUB JUDICE E
EVENTUAL RISCO DE DESABAMENTO DA CONSTRUÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INCISOS LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
Se compete à parte autora comprovar de forma satisfatória a existência dos
fatos constitutivos do seu direito, protrair essa faculdade inexoravelmente
configura afronta às garantias previstas nos incisos LIV e LV do artigo 5º da
Constituição Federal.

Com o encerramento da fundamentação teórica, será apresentada a conclusão da
presente monografia.
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5.

CONCLUSÃO
O problema de pesquisa da presente monografia foi analisar quais são os

princípios constitucionais que são aplicáveis no âmbito do Direito Processual Civil, com foco
na igualdade entre os litigantes. Delimitado o problema de pesquisa, o objetivo geral foi
demonstrar a existência destes princípios constitucionais e a sua relação com a
processualística civil, com foco na igualdade entre os litigantes.
A fim de atingir este objetivo, o trabalho se estruturou em 4 capítulos.
No capítulo 1, dissertou-se a respeito do contexto histórico no qual surgiu o
ordenamento processual civilista brasileiro, desde a época colonial, calcado na legislação
portuguesa, até aquele vigente atualmente, fruto da edição da Lei 13.105, de 16 de março de
2015 (NCPC).
No capítulo 2, explanou-se sobre o campo de atuação do DPC. Partiu-se de sua
evolução histórica, as diversas fases pelo qual passou e como era encarado nestas diferentes
fases. A partir de sua concepção mais moderna, foi discutido o seu conceito e como se
estrutura o DPC brasileiro, por via do NCPC. Tratou-se da dualidade existente entre processo
e procedimento, ambos os termos abarcados pelo DPC, fazendo a caracterização dos dois
conceitos, estabelecendo o DPC com ramo autônomo do direito e traçando os seus
pressupostos. Também fez um breve relato sobre o conceito de jurisdição e sua abrangência,
bem como o direito de ação e de defesa entre os litigantes.
Estes temas reportaram à importância de, em primeiro lugar, caracterizar-se o
DPC como ramo autônomo de estudo do direito. Devidamente delimitado o DPC (objeto),
devidamente recortado e separado dos outros ramos do direito, é plausível construí-lo de
dentro para fora, isto é, demonstrando os seus princípios e pilares. Assim, num primeiro
momento, fez se a separação do DPC em relação ao todo jurídico, possibilitando ao estudioso
um estudo específico tão somente deste objeto (DPC). Em seguida, o objeto foi construído de
uma ótica interna, ou seja, sem necessitar de todo para se apreendido.
No capítulo 3, tratou-se sobre o direito constitucional. Realizou-se uma breve
explanação histórica e o seu conceito em voga, bem como sobre a origem e pressupostos do
poder constitucional, seja originário ou derivado. Dissertou-se sobre os princípios
estruturantes da constituição, os direitos fundamentais e a dignidade da pessoa humana.
A importância daquele capítulo reporta ao cerne do objeto desta monográfica, que
é demonstrar os princípios constitucionais que foram transpostos para o corpo do NCPC, com
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foco na igualdade entre os litigantes. Se o objetivo desta monografia perpassa pelo direito
constitucional, é necessário que se realize uma explanação sobre a sua natureza e práxis
brasileira. Enquanto que no capítulo 2 fez a delimitação do DPC como ramo de estudo do
direito, possibilitando a sua construção sob pilares próprios e específicos, neste capítulo
explanou-se sobre o direito constitucional, a fim de que se demonstre que ambos os ramos
jurídicos são interligados e que, de fato, os pilares do DPC encontram-se na ordem
constitucional.
No capítulo 4, no qual o objetivo do trabalho encontra-se analisado e respondido, realizou-se
a construção dos pilares do DPC, sob princípios que se fundam no direito constitucional. Com
a estruturação do direito processual civil (capítulo 2) e do direito constitucional (capítulo 3), o
capítulo 4 traçou o liame entre os dois, a partir do suporte do primeiro (direito processual
civil) naquilo estabelecido no segundo (direito constitucional), apresentando os elementos
estruturantes da processualística civilista que estão fundamentados pela CRFB/88.
No referido capítulo, foram abordados os pressupostos da tutela adequada (item
4.1) e dos princípios do contraditório e a igualdade entre os litigantes (item 4.2). No item 4.3,
foitraçado os princípios constitucionais aplicáveis no âmbito do direito processual civil, quais
sejam: do devido processo legal, do juiz natural, do contraditório e da ampla defesa, da
isonomia da publicidade dos atos processuais, da motivação das decisões do duplo grau de
jurisdição, da duração razoável do processo.
Por fim, no último item daquele capítulo (4.4), foi exposta algumas decisões
judiciais nos quais os referidos princípios foram balizas para fundamentar o mérito da questão
discutida.
Desta feita, restou atingido o objetivo geral e queda-se respondido o problema de
pesquisa proposto.

68

REFERÊNCIAS
BRASIL. Senado Federal. Código de Processo Civil: histórico da Lei. Volume I, tomo I.
1974.

Disponível

em:

<http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/177828/CodProcCivil%201974.pdf?seq
uence=4>. Acesso em 20/3/2017.
______. Supremo Tribunal Federal. ADI 3.510, rel. Min. Ayres Britto, j. 29.5.2008, Dje
28.5.2010.

Disponível

em

<

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/visualizarEmenta.asp?s1=000168856&base=baseA
cordaos>. Acesso em 31/3/2017.
______.______. ADPF 153, rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 29/04/2010,
DJe-145

DIVULG

05-08-2010

PUBLIC

06-08-2010.

Disponível

em

<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/visualizarEmenta.asp?s1=000168467&base=base
Acordaos>. Acesso em 13/6/2017.
______.______. MS 25.097, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 28.3.2017, Dje 4.5.2017. Disponível
em

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=12842210>.

Acesso em 18/6/2017.
BOBBIO, Norberto. Teoria da Norma Jurídica. 5º edição, 1º reimpressão. São Paulo:
Editora Edipro Edições Profissionais Ltda. 2014.
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 30º edição. São Paulo: Ed.
Malheiros. 2015.
CINTRA, Antonio Carlos de Araujo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido
Rangel. Teoria geral do processo. 25. São Paulo: Malheiros, 2009.
CHIOVENDA. Giuseppe. Instituições de direito processual civil. In: THEODORO JÚNIOR,
Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil,
processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I. 56ª ed. rev., atual. e ampl. –
Rio de Janeiro: Forense, 2015.
COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Convenção Americana
sobre

Direitos

Humanos.

1969.

Disponível

https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm.
31/3/2017.

Acesso

em
em

69

DANTAS, Paulo Roberto de Figueiredo. Direito processual constitucional. 4º ed. revista e
ampliada. São Paulo: Ed. Atlas, 2013.
DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual
civil, parte geral e processo de conhecimento. 17º ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015.
DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil - volume 2. 17º ed. – Salvador: Ed.
Jus Podivm, 2015.
DINIZ, Maria Helena. Compêndio de introdução à ciência do direito: introdução à teoria
geral do direito, à filosofia do direito, à sociologia jurídica. 25ª Ed – São Paulo: Saraiva,
2014.
FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional – 40. Ed., São
Paulo: Ed. Saraiva, 2015.
GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro, Volume 1, 22ª Edição. São
Paulo: Ed. Saraiva, 2013.
HIPPOLYTE, Taine. The French Revolution - Volume 1 (English Edition). Tradutor John
Duran. [S.l.: s.n.] 1878. Disponível em <https://www.amazon.com.br/French-Revolution-1English-ebook/dp/B0082XLEIY/ref=sr_1_fkmr0_1?ie=UTF8&qid=1497038334&sr=8-1fkmr0&keywords=hypollite+taine>. Acesso em 9/6/2017.
HOBSBAWM, Eric. A Era das Revoluções 1789-1848. São Paulo: Ed. Paz e Terra. 2009.
LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado – 18. ed. ver., atual. e ampl. – São
Paulo: Ed. Saraiva, 2014.
LUSTOSA, Isabela. Perfis Brasileiros: D. Pedro I. São Paulo. Ed. Companhia das Letras,
2006.
MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de Processo Civil. Teoria Geral do Processo. Vol. I.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006.
______; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil,
volume 1. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.
______. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2015.
MONTENEGRO FILHO, Misael. Curso de Direito Processual Civil, volume 1: teoria
geral do processo e processo de conhecimento. 11ª edição, São Paulo: Atlas, 2015.

70

MOACYR AMARAL, Santos. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, vol.1. São
Paulo: Ed. Saraiva, 2007.
MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional – 29ª edição. São Paulo: Ed. Atlas. 2013.
MURILO DE CARVALHO, José. Perfis Brasileiros: D. Pedro II. São Paulo. Ed.
Companhia das Letras, 2007.
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único.
8. Ed. – Salvador: Ed. Juspodivm. 2016.
OLIVEIRA MARTINS, Joaquim Pedro. História de Portugal. Braga: Ed. Vercial, 2012.
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos Humanos.
1948.

Disponível

em

<http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf>.

Acesso em 31/03/2017.
PINHO, Humberto Dalla Bernadina de. Direito Processual Civil Contemporâneo, volume 1:
teoria geral do processo. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015.
SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Processo
2015.068335-0. rel. Des. Denise de Souza Luiz Francoski. Julgado em 02/06/2016. Publicado
em

9/6/2016.

Disponível

em

<http://app6.tjsc.jus.br/cposg/servlet/ServletArquivo?cdProcesso=01000VW4Z0000&nuSeqP
rocessoMv=null&tipoDocumento=D&cdAcordaoDoc=null&nuDocumento=9123753&pdf=tr
ue>. Acesso em 18/6/2017.
______.______. Processo 0001161-13.2013.8.24.0045. rel. Des. Marcus Tulio Sartorato.
Julgado

em

13/06/2017.

Disponível

em

<http://busca.tjsc.jus.br/jurisprudencia/html.do?q=devido%20processo%20legal&only_ement
a=&frase=&id=AABAg7AAEAABGNrAAM&categoria=acordao_5>. Acesso em 18/6/2017.
TARTUCE, Flávio. O Novo CPC e o Direito Civil. Impactos, diálogos e interações. São
Paulo. Ed: Método, 2015. p. 94-98.
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do
direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I. 56ª
ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2015.
VOEGELIN, Eric. História das ideias políticas – Volume I: helenismo, Roma e
cristianismo primitivo; Tradução Mendo Castro Henriques. São Paulo: Ed. É realizações,
2012.

71

______. História das ideias políticas – Volume II: idade média até Tomás de Aquino;
Tradução Mendo Castro Henriques. São Paulo: Ed. É realizações, 2012.
SILVA, José Afonso. Teoria do Conhecimento Constitucional. São Paulo: Ed. Malheiros.
2014.
VENOSA, Sílvio de Salvo. Introdução ao estudo do direito: primeiras linhas. 4ª Ed – São
Paulo: Atlas. 2014.

