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ABSTRACT
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Scire leges non hoc est, verba earurm tenere, sed vim ac potestatem.1

(Publius Juventius Celsus)

1 INTRODUÇÃO

Uma novidade no Direito Constitucional brasileiro, a cláu-
sula do “devido processo legal”, objeto de mais de dois sécu-
los de aplicação e estudo no direito norte-americano, é ainda 
hoje considerada uma das cláusulas de maior importância, e 
também uma das mais controvertidas, no direito constitucional 
americano (EBERLE, 1987, p. 339).

Com efeito, a doutrina americana é unânime ao afirmar que 
sua extensão se afigura incerta e permeada de controvérsias 
(KUCKES, 2006, p. 2). Sendo assim, busca-se, no presente tra-
balho, com olhar hermenêutico-epistemológico2, uma melhor 
compreensão da expressão contida na cláusula do devido pro-
cesso legal, iniciando pela sua origem histórica, e prosseguindo 
com as diversas técnicas de interpretação disponíveis no direito.

Parte-se da premissa de que o conhecimento deve ser cons-
truído pela observação do sujeito em relação ao objeto do co-
nhecimento, admitindo-se diferentes formas de análise. Nesse 
contexto, utilizaremos a epistemologia jurídica como filosofia da 
ciência do direito para nos auxiliar no estudo da cláusula do “de-
vido processo legal”, mediante a reconstrução do conhecimen-
to, pela análise literal/gramatical, histórica e teleológica, buscan-
do o verdadeiro significado das palavras que a compõem, sua 
evolução histórica e, por fim, sua finalidade, seu espírito. 

Notadamente no campo da ciência do Direito, em que as 
palavras e expressões são sua ferramenta principal (NORTHROP, 
1964), este estudo revela-se indispensável, pois, somente com 
as técnicas da hermenêutica epistemológica, torna-se possível 
verificar a extensão e os limites da cláusula do “devido processo 
legal”, substantivo e processual, em busca de sua plena inter-
pretação e compreensão, a fim de definir seu total alcance. 

Assim, munidos de um verdadeiro espírito científico 
(REALE, 2006, p. 135), tentaremos construir o conhecimento 
com o questionamento que se propõe, acerca do real alcance 
da cláusula do devido processo legal, no Direito brasileiro.

Por fim, pretende-se estudar não apenas a cláusula isolada-
mente, em sua redação literal, com uma abordagem objetiva, 
mas por um prisma subjetivista, pela reflexão, correlacionando-
-a com os demais institutos jurídicos pertinentes, em especial do 
Direito Administrativo, possibilitando sua compreensão e propi-
ciando uma base segura para o controle dos atos e das decisões 
administrativas sujeitos a revisão judicial (BERNICK, 2016).

2 HERMENÊUTICA DA CLÁUSULA DO “DEVIDO PROCESSO LEGAL”

Propomos a análise do termo “devido processo legal” utili-
zando a hermenêutica jurídica, em que o intérprete procura o 
sentido e alcance da expressão jurídica (MAXIMILIANO, 2007), 
a fim de melhor integrá-la no conjunto de princípios e regras 
formadores do sistema jurídico vigente. Por se tratar de um mé-
todo de interpretação ou de compreensão (STEIN, 2011, p. 10), 
aos poucos transformando-se em um novo campo de explora-
ção do problema do conhecimento, chegamos à epistemologia 
hermenêutica (IDEM, p. 11).

Partindo da premissa de que a principal fonte do nosso 

Direito é a lei, como dispõe o art. 4º da Lei de Introdução às 
normas do Direito Brasileiro (BRASIL, 1942a), e que nela não 
se presumem palavras inúteis, (MAXIMILIANO, 2007, p. 204), 
começamos a interpretação da cláusula tomando-a em sua lite-
ralidade, pelo método puramente gramatical, examinando e va-
lorando cada um dos vocábulos empregados, preocupando-nos 
apenas com a linguagem utilizada (IDEM, p. 87). Lembramos, 
todavia, tratar-se de método tentador para o intérprete apres-
sado, ou o mais confortável para o intérprete desatento (SLAIBI 
FILHO, 2009, p. 96), na medida em que se examina apenas o 
significado linguístico do dispositivo invocado. 

De plano, observa-se que a cláusula é composta de apenas 
três vocábulos: “devido”, “processo” e “legal” – podendo-se infe-
rir tratar-se de um dever, relativamente a um processo, de acordo 
com a lei. No entanto, essa interpretação afigura-se, como primei-
ra modalidade de interpretação, bastante rasa e pobre, gerando 
dúvidas quanto ao exato significado da expressão estudada. 

Isto porque, apesar de cada um dos três vocábulos ter um 
sentido vulgar, em conjunto, agrupados em uma expressão, 
deixam de ser símbolos apenas (MAXIMILIANO, 2007, p. 96), 
passando a ter um sentido técnico-jurídico, que pode variar e 
causar dificuldade de entendimento, cabendo ao intérprete o 
trabalho de descobrir o conjunto de ideias ali consubstanciadas, 
para alcançar sua verdadeira finalidade.

Acrescente-se, ainda, como complicador, o fato de tratar-
-se de uma expressão de origem estrangeira – due process of 
law – e de difícil definição3, cuja tradução literal para o vernácu-
lo, palavra por palavra, pode trazer problemas em sua exegese. 
Com efeito, cada palavra contém, na sua origem inglesa, mais 
de um significado, mais de um sentido, e, ao ser traduzida para 
o Português, a expressão poderá ter mais de um significado, 
gramatical e etimológico, exprimindo conceito diverso daquele 
inicialmente pretendido. 

Sendo assim, e sendo o Direito uma ciência, deve-se prosse-
guir na hermenêutica jurídica, com seus princípios e regras pró-
prios, utilizando-se da interpretação em que se procura descobrir 
o sentido e o alcance da norma (IDEM, p. 100), ou seja, seu 
espírito4. Chega-se, assim, a uma interpretação teleológica, como 
processo que dirige a interpretação conforme o fim colimado 
pelo dispositivo ou pelo direito em geral, nos termos do art. 5º da 
Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que determina 
que a interpretação da lei deve considerar o fim a que se destina5.

Considerando tratar-se de uma norma constitucional, cum-
pre indagar qual o objetivo, qual o fim colimado, qual a finali-
dade a que se destina. Numa resposta simplista, objetiva e po-
sitivista, seria um dever do Estado de prover ao cidadão um 
processo baseado em regras previstas no ordenamento jurídi-
co. No entanto, tal interpretação não satisfaz, devendo-se pros-
seguir nos demais métodos de hermenêutica disponíveis, com 
o objetivo de realização plena do escopo visado pelo texto 
(IDEM, p. 250), de sorte a possibilitar transformar-se no mais 
importante instrumento jurídico para a proteção das liberda-
des públicas (CASTRO, 1989, p. 78). 
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Antes de adentrar a interpretação te-
leológica e axiológica, propõe-se, num 
breve exame, a interpretação histórica, 
voltando às origens do instituto, especial-
mente na jurisprudência americana, em 
que sua interpretação evoluiu ao longo 
dos séculos, até chegar à compreensão 
ampla e inspiradora daquela empregada 
no Direito brasileiro. 

Por fim, buscaremos demonstrar um 
enfoque teleológico objetivo, no qual, se-
gundo Hyman (2004, p. 8), o comando 
central da cláusula do devido processo 
legal é o de que leis que protegem a vida, 
a liberdade e a propriedade devem ser 
respeitadas por todos os setores e órgãos 
do governo, considerando o ponto de 
vista epistemológico, subjetivista, sujeito 
ao exame do caso concreto, em que os 
fatos e circunstâncias serão determinan-
tes para melhor compreensão do alcan-
ce da cláusula do devido processo legal.

3 FATOR HISTÓRICO DA CLÁUSULA DO 

“DEVIDO PROCESSO LEGAL”

Numa breve retrospectiva, lembra-
mos que a cláusula do “devido proces-
so legal” tem origem anglo-saxônica, re-
montando ao tempo do Rei João sem 
Terra que, ao editar a Carta Magna em 
1215, fez constar, em seu art. 29, a ga-
rantia de que nenhum homem seria pre-
so ou subtraído de sua propriedade, ex-
ceto por lei de sua terra6. Restou, assim, 
consagrada a imperatividade da obedi-
ência aos princípios e regras do proces-
so, para a validade do julgamento7. Mais 
tarde, veio a tornar-se cláusula expressa, 
na Carta de King Edward III, onde a ex-
pressão ‘due process of law’ surge pela 
primeira vez no Liberty of Subject Act (28 
Edward 3), de 1354 e cujo maior lega-
do é a regra do julgamento preceder a 
execução (PERLINGEIRO, 2015b, p. 116). 

No direito americano, a cláusula 
foi introduzida no texto constitucional 
em 1789, quando promulgadas a 5ª e 
a 14ª emendas à Constituição8, na car-
ta denominada Bill of Rights, onde se 
declaravam os direitos dos cidadãos 
em face do poder do governo, esta-
belecendo garantias expressas como o 
due process of law, princípio segundo 
o qual nenhuma pessoa seria privada 
de sua vida, liberdade ou propriedade, 
ou seja, dos seus direitos fundamen-
tais, sem o devido processo legal. 

No Brasil, a cláusula do “devido 
processo legal” somente ganhou sta-
tus constitucional quando expressa-
mente incorporada ao art. 5º, inc. LIV, 
da Constituição de 1988. Até então, as 
Constituições anteriores asseguravam al-
gumas garantias processuais que, siste-
matizadas, poderiam sugerir a existência 
implícita do referido princípio. 

Vale destacar que, desde a 
Constituição do Império de 1824, já se 
garantia ao cidadão o julgamento por au-
toridade competente, atenta aos princí-
pios da legalidade, da anterioridade e da 
igualdade perante a lei (art. 179, VI, XII, 
XIII) e, ainda, ao princípio da publicidade 
e da independência do Poder Judiciário 
(arts.151 e 159) (BRASIL, 1824). 

A primeira Constituição Republicana 
de 1891 pouco inovou, respeitando os 
princípios já enumerados. Somente com 
a Constituição de 1937, outorgada por 
Getúlio Vargas, afloraram, acanhada-
mente, os princípios da ampla defesa e 
do contraditório, no processo penal, con-
forme inc. 11 do art. 122 (IDEM, 1937), 
rapidamente suspenso pelo Decreto 
10.358/42, ao ser declarado o Estado de 
Guerra (IDEM, 1942b).

A Constituição de 1946 introdu-
ziu o princípio da acessibilidade aos tri-
bunais como um embrião do princípio 
do devido processo legal9. A Emenda 
Constitucional n. 1, de 1969, sintetizou 
todos os princípios anteriormente con-
sagrados no art. 153, § 12 a 1610, sem, 
no entanto, avançar na consagração ex-
pressa da cláusula do “devido processo 
legal”, que somente ocorreu quando da 
promulgação da Constituição de 1988, 
incorporando-a como letra expressa, nos 
seguintes termos: Art. 5º, inc. LIV – nin-
guém será privado da liberdade ou de 
seus bens sem o devido processo legal.

Aplicando a máxima da hermenêuti-
ca de não se presumirem, na lei, palavras 
inúteis11, vê-se que a explicitação da cláu-
sula do “devido processo legal”, no novo 
texto constitucional, não foi ao acaso, 
mas veio refletir a intenção de mudan-
ça na sociedade, o mesmo imperioso e 

urgente sentimento que a legitima e a 
fez nascer, após quase dois anos de de-
bates em todos os níveis sociais (SLAIBI 
FILHO, 2009, p. 323).

A consagração expressa da cláusula 
demonstrou a vontade do constituinte de 
garantir a efetiva possibilidade de aces-
so à justiça, e de um julgamento justo, 
contribuindo para a paz social, através de 
garantia nominada e explícita em nos-
so Direito Constitucional, quiçá a mais 
importante dentre todas as demais... pe-
las magníficas possibilidades exegéticas 
(CASTRO, 1989, p. 5). 

Certamente o Constituinte de 1988 
pretendeu garantir um rico leque de ga-
rantias específicas (CINTRA; DINAMARCO; 
GRINOVER, 2009, p. 88), cuja compreen-
são pressupõe uma análise profunda de 
cada de seus vocábulos componentes, 
considerando que cada um alberga um 
significado; cada termo, ao mesmo tem-
po em que constitui individualmente um 
substantivo, a seu turno, qualifica, adjetiva 
e incorpora um valor intrínseco importan-
te, a formar a expressão.

E mais, pelo aspecto substancial, se-
gundo a moderna doutrina constitucional, 
sujeito aos princípios da reserva legal pro-

porcional, que pressupõe não só a legi-
timidade dos meios utilizados e dos fins 
perseguidos pelo legislador, mas tam-
bém a adequação desses meios para a 
consecução dos objetivos pretendidos e a 
necessidade de sua utilização (MENDES, 
2004, p. 83), tratando-se, em verdade de 
um verdadeiro veio de ouro para a efetiva 
salvaguarda dos direitos fundamentais 
no Brasil (CASTRO, 1989, p. 5). Destaca-
se a riqueza da expressão inglesa due pro-
cess of law, traduzida em sua literalidade 
para “devido processo legal” (CINTRA; 
DINAMARCO; GRINOVER, 2009, p. 324).

A doutrina estrangeira destaca sua 
amplitude, rendendo ensejo a diversas 
interpretações. Fletcher (2005, p. 59) 
afirma tratar-se de um conceito bastante 
amplo e indefinido, mas certamente com 
fundamento na liberdade, do qual decor-
re o direito a privacidade, e tantos outros 
compreendidos como direitos humanos.

No Brasil, a cláusula do “devido processo legal” somente 
ganhou status constitucional quando expressamente 
incorporada ao art. 5º, inc. LIV, da Constituição de 1988.
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Tradicionalmente, due process parte da premissa moral bá-
sica de que cada cidadão é um fim em si mesmo, conforme de-
finido por Kant como valor central protegido pelo direito, tendo 
como fundamento a liberdade, e sua dignidade deve ser pre-
servada por direitos procedimentais (MASHAW, 1985, p. 44). 
Do direito à liberdade decorre o direito à privacidade, e tantos 
outros compreendidos como humanos (FLETCHER; SHEPPARD, 
2005, p. 59), que devem ser cotejados com a adequação das 
escolhas governamentais pela ponderação de valores. 

Assim, ao incorporar a cláusula do “devido processo legal” 
ao texto constitucional, não se quis garantir apenas ao cidadão a 
existência de um processo, mas sim uma vasta gama de garan-
tias de conceituação ainda indefinida, mediante um processo 
qualificado por um enorme grau de subjetividade, devendo ser 
objeto de uma minuciosa análise hermenêutica e epistemológi-
ca, num enfoque objetivo e subjetivo da expressão, a ser estu-
dado sob o prisma processual e substantivo, necessitando ainda 
do auxílio de outros princípios derivados, como o da proporcio-
nalidade e o da razoabilidade (BRASIL, STF, RE 611.023 AgR/RJ; 
EDcl NO EDcl NO AG.RG. 265.064-7/MT), numa tentativa de 
estabelecer sua total extensão.

4 A FINALIDADE A QUE SE DESTINA A CLÁUSULA 

CONSTITUCIONAL

Já observava Maximiliano (2007, p. 255) que o fim para 
que foi criada a norma sobreleva tudo. No caso, a finalidade da 
cláusula do “devido processo legal”, ou o conjunto de garan-
tias expressamente previstas na Constituição ou por ela reco-
nhecidas como necessárias para integrar a pessoa interessada 
no processo de decisão, pública ou privada, que diga respeito 
a sua liberdade ou aos seus bens ou a qualquer interferência 
arbitrária nos seus direitos da personalidade sempre foi a ga-
rantia de direitos individuais contra atos arbitrários do governo. 

Desde a origem, no direito norte-americano, a finalidade 
da cláusula do due process of law era bastante clara, conforme 
salientado, em 1878, pelo Justice Miller, da Suprema Corte dos 
EUA, em seu voto, ao afirmar que a proibição de privação do ci-
dadão de sua liberdade, de seus bens ou direitos, sem o devido 
processo legal, já não era nova na história constitucional ameri-
cana. Tratava-se de uma garantia dos Estados-membros contra 
abusos do poder do Governo Federal, como havia ocorrido na 
Inglaterra, séculos atrás, remontando à Carta Magna, onde Lord 
Coke, utilizando as palavras law of the land, conferia garantia 
aos súditos ingleses contra as opressões da Coroa (ESTADOS 
UNIDOS, SUPREMA CORTE, DAVIDSON...).

No direito brasileiro, a finalidade da cláusula está insculpida 
no próprio caput do art. 5º do texto constitucional, com a garan-
tia de inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, 
à segurança e à propriedade, prosseguindo no inc. LIV do art. 
5º, com a proibição de privação de liberdade e bens sem o de-
vido processo legal.

Sendo assim, tratando-se de uma garantia constitucional 
contra violação e privação de liberdade e bens, pelo poder pú-
blico, a cláusula foi criada para ter longevidade excepcional 
(MAXIMILIANO, 2007, p. 248) e, assim, evidentemente, deve 
ser interpretada de maneira ampla para que tenha o alcance 
mais amplo possível.

Constituindo, assim, norma de ordem pública, a cláusula 
constitucional precisa de uma técnica interpretativa exigente e 
estreita, procurando-se atingir um sentido que torna efetivos 
e eficientes os grandes princípios de governo, e não o que os 
contrarie ou reduza a inocuidade (IDEM, p. 250), de forma a 
possibilitar o julgamento justo. 

5 SIGNIFICADO DO TERMO “DEVIDO”

De plano, observa-se que o Constituinte brasileiro, inspira-
do nos Founding Fathers da Convenção Constitucional ameri-
cana (NATIONAL ARCHIVES), ao estabelecer as garantias indivi-
duais contra as arbitrariedades e a crueldade do governo, não 
tratou apenas de um processo qualquer, mas deixou expressa a 
necessidade da observância de um processo qualificado: o “de-
vido processo legal”, para que o Estado possa agir na esfera da 
liberdade e dos bens dos particulares. 

5.1 DEVER ESTATAL DE AGIR

Partindo para a análise do termo “devido”, temos, evidente-
mente, a expressão de um “dever”. Dever, como substantivo, na 
definição de Silva (1975, p. 522): significa o fato de se encon-
trar uma pessoa sujeita ao cumprimento de uma obrigação, 
em virtude da qual terá que dar ou restituir alguma coisa, fazer 
ou não fazer alguma coisa... segundo as regras que se inscre-
vem no direito e mesmo na moral.

Trata-se, assim, de dever estatal de prover ao cidadão um 
processo qualificado, previsto no ordenamento jurídico pátrio. 
Indaga-se, então, qual seria a amplitude desta obrigação do 
Estado: apenas atender ao direito positivado nas leis vigentes, 
ou igualmente àquele previsto em regulamentos, ou mesmo 
àquele consagrado na jurisprudência dos tribunais.

Nesse sentido, a doutrina americana destaca que o termo 
due compreende uma série de significados, dentre eles, o mais 
objetivo e básico, de tratar-se de “dívida” (owe), uma dívida es-
tatal para com o cidadão (HYMAN, 2004). O Estado “deve” ao 
cidadão – tem uma dívida para com o cidadão – de garantir-lhe 
um processo justo e legítimo, ou seja, aquele previsto nas leis 
vigentes, aplicáveis ao caso concreto. 

Assim, não basta assegurar ao particular apenas parte das 
garantias, mas um processo previsto na lei em sentido formal, 
devendo ser garantido o todo, sua integralidade (IDEM, p. 50). 

Num enfoque mais amplo, pode-se ainda compreender o 
“devido” como o poder/dever do Estado, não dirigido apenas 
ao Poder Executivo, na execução das leis, mas igualmente ao 
Legislativo, na elaboração de leis que possam vir a privar as 
pessoas de seus direitos, atendendo particularmente aos prin-
cípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como ao 
Poder Judiciário, ao proferir suas decisões judiciais, atendendo 
aos princípios da celeridade e da fundamentação. 

Dessa forma, todos os Poderes deverão estar sujeitos ao 
princípio do devido processo legal, consagrado na Lei Suprema, 
agindo conforme o conjunto de princípios insculpidos na 
Constituição, em especial quando os atos envolverem restrições 
de liberdade ou bens. 

Foi esta a conclusão que se tirou do primeiro caso decidi-
do pela Suprema Corte Americana com minuciosa análise do 
due process clause, em 1856, em Murray’s Lessee (ESTADOS 
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UNIDOS, SUPREMA CORTE, MURRAY’S 
LESSEE...), caso em que a Suprema Corte 
Americana estabeleceu o princípio da 
acessibilidade aos tribunais12, afirman-
do que o Congresso não pode retirar do 
Judiciário o poder de apreciar os casos 
e, ainda, que a Constituição deve primei-
ramente ser examinada, para saber se o 
“processo” está de acordo com suas pro-
visões, em observância à cláusula do de-
vido processo legal13.

5.2 DEVER DE AGIR DE ACORDO COMO 

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 

“Dever” segundo sua origem etimo-
lógica do grego, “δέον”, “deon”, significa, 
no sentido deontológico da palavra, a obri-
gação, dever, a posição ética normativa a 
orientar a ação estatal baseada na aderên-
cia da ação às leis e à moralidade pública. 

O “dever” estatal de prover ao par-
ticular um processo legal, como ensina 
Kant (2004, p. 12), uma instituição jurí-
dico-política dos EUA é uma opção do 
acusado, a quem é devido – due – pelo 
Estado, um determinado procedimento 
judicial em condições estipuladas pelas 
quinta e sexta emendas constitucionais, 
atendendo aos princípios e regras de 
todo ordenamento jurídico, albergados 
no texto Constitucional.

Evidentemente, além destes princí-
pios diretamente ligados à administração 
pública, explicitados no art. 37, caput, da 
CF/88, que trata dos princípios retores da 
administração pública14, quais sejam, prin-
cípio da legalidade, moralidade impesso-
alidade, da publicidade e da eficiência, 
todos os demais princípios e regras cons-
titucionais devem nortear a aplicação da 
cláusula do devido processo legal. 

5.3 DEVER DE AGIR DENTRO DE UM 

PRAZO RAZOÁVEL

Compreende-se como devido aquele 
processo que atenda ao princípio da cele-
ridade e da razoável duração do processo. 
Do brocardo “justiça tardia não é justiça” 
extrai-se a certeza de ter o constituinte pre-
tendido assegurar a garantia de um pro-
cesso que não fosse tão longo ou demo-
rado que correspondesse a uma injustiça, 
pois, conforme destaca Mendes, a dura-
ção indefinida ou ilimitada do processo 
judicial afeta não apenas e de forma di-
reta a ideia de proteção judicial efetiva, 
como compromete de modo decisivo a 

proteção da dignidade da pessoa hu-
mana (BRASIL, STF, MS 32.898 AgR/DF; 
MENDES; BRANCO, 2016, p. 405-406).

Recorde-se que o direito ao proces-
so sem dilações indevidas foi consagrado 
no art. 6º, 1, da Convenção Europeia para 
a Salvaguarda dos Direitos do Homem e 
das Liberdades Fundamentais, de 1950 
(CONVENÇÃO...), assim como no art. 
8º, 1, da Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos de São José, que pre-
vê o julgamento no prazo razoável como 
dever dos agentes do Poder Judiciário 
de julgar as causas dentro dos termos 
em leis previstos, considerando a com-
plexidade do assunto, o comportamento 
dos litigantes e a atuação do órgão juris-
dicional (TUCCI; TUCCI, 1993, p. 103).

No Brasil, a duração razoável do pro-
cesso só veio a ganhar status constitu-
cional quando da aprovação da Emenda 
Constitucional 45, passando o inc. LXXVIII 
do art. 5º da CF a ter a seguinte redação: 
a todos, no âmbito judicial e administra-
tivo, são assegurados a razoável dura-
ção do processo e os meios que garan-
tam a celeridade de sua tramitação.

Ficou expressa a “duração razoável” 
como princípio a ser observado tanto 
no processo judicial quanto no adminis-
trativo, como requisito do devido pro-
cesso legal, conforme asseverado por 
Mendes: ninguém pode ser privado dos 
seus bens sem o devido processo legal, 
aí incluída a garantia da razoável dura-
ção do procedimento administrativo e/
ou judicial necessário (s) para a inter-
venção estatal na propriedade (BRASIL, 
STF, MS 32.898 AgR/DF).

6 SIGNIFICADO DO VOCÁBULO “PROCESSO”

Toma-se o vocábulo “processo”, de-
rivado do latim processus, de procedere, 
que exprime a ordem ou a sequên cia 
das coisas, para que cada uma de-
las venha a seu devido tempo, dirigin-
do assim, a evolução a ser seguida no 
procedimento até que se cumpra sua 
finalidade [...], como definido por Silva 
(1975, p. 1.226).

Numa visão mais técnica, Theodoro 
Junior (2000, p. 25) leciona: processo é 
o método, isto é, o sistema de compor 
a lide em juízo através de uma relação 
jurídica vinculativa de direito público, 
destacando, como princípios fundamen-
tais do processo, o princípio do devido 

processo legal, seguido do princípio do 
inquisitivo e do dispositivo, do contra-
ditório, do duplo grau de jurisdição, da 
boa-fé, e da lealdade processual e, final-
mente, o princípio da verdade real.

Aqui, o termo “processo” é um subs-
tantivo, adjetivado pelo vocábulo “legal”, 
demonstrando que o constituinte pre-
tendeu assegurar o acesso não apenas a 
um processo qualquer, mas àquele cujas 
regras tenham sido devidamente previs-
tas em leis e regulamentos, capazes de 
assegurar prévia ciência e oportunidade 
de defesa e contraditório, com a devi-
da oportunidade de produção de pro-
vas e julgamento célere, fundamentado 
e justo. A esta garantia processual, pas-
sou-se a chamar “devido processo legal 
procedimental”.

Para os processualistas, trata-se de um 
princípio fundamental do processo civil, a 
base sobre a qual todos os outros se sus-
tentam (NERY JUNIOR, 2002, p. 60).

6.1 QUAL O TIPO DE PROCESSO?

Examinando a cláusula inserta no inc. 
LVI, ninguém será privado da liberdade 
ou de seus bens sem o devido proces-
so legal, percebe-se que o Constituinte 
não distinguiu o tipo de processo a que 
se refere. Socorrendo-nos da clássica 
regra de hermenêutica, onde a lei não 
distingue não cabe ao intérprete distin-
guir15, deve-se compreender tratar-se de 
garantia a ser observada em todos os 
processos, tanto no âmbito do processo 
administrativo quanto do processo ju-
dicial, destacando que o primeiro apre-
senta características diferenciadas, pois 
o administrador deve sempre atuar pela 
finalidade do interesse público (SLAIBI 
FILHO, 2009, p. 328).

Afirma Kuckes (2006, p. 2) que o as-
pecto processual da cláusula do devido 
processo legal é bastante direito e sim-
ples: uma pessoa não pode sofrer priva-
ção de sua vida, de sua liberdade ou de 
seus bens, por ação do governo, sem ci-
ência ou oportunidade de defesa.

O exame da jurisprudência ame-
ricana constitui precioso método de 
hermenêutica, como elemento de for-
mação e aperfeiçoamento do Direito, 
suplementando a legislação, integran-
do seus limites, fornecendo importan-
tes subsídios para a exegese pretendida 
(MAXIMILIANO, 2007, p. 146).



58

Revista CEJ, Brasília, Ano XXI, n. 73, p. 53-62, set./dez. 2017

Carmen Silvia Lima de Arruda

Assim, novamente valendo-nos da jurisprudência ame-
ricana, vale citar o caso Munn v. Illinois (ESTADOS UNIDOS, 
SUPREMA CORTE, MUNN...), julgado em 1877, que decidiu que 
o poder do Estado de regular se estendia a indústrias priva-
das que afetassem o interesse público, e, como a estocagem 
de grãos era matéria de interesse público, suas tarifas estavam 
sujeitas à regulação do Estado, o que não desrespeitava cláusula 
do devido processo legal. 

De lá para cá, a Suprema Corte veio refinando o conceito 
e enfrentando duas questões centrais acerca do devido proces-
so legal: em quais hipóteses seria necessária a observância de 
um procedimento, e quais seriam os procedimentos. Em 1950, 
restou decidido que as palavras da cláusula do devido processo 
legal exigem, no mínimo, que a decisão do governo de privar 
o homem do direito à vida, à liberdade e à propriedade deve 
ser precedida de processo em que sejam asseguradas ciência 
e oportunidade de defesa apropriadas para a natureza do caso 
(IDEM, MULLANE...). 

Em outros importantes casos, a Suprema Corte 
Americana fixou parâmetros para a cláusula do devido pro-
cesso legal, valendo destacar o caso Goldberg v. Kelly (IDEM, 
GOLDBERG...), julgado em 1970, estabelecendo-se a neces-
sidade de um processo prévio, para fins de cessação de pa-
gamento de benefício assistencial previsto em lei, em que 
fosse garantida a ciência e a possibilidade do contraditório, 
com ampla oportunidade de produção de provas e assistên-
cia legal, e julgamento por autoridade imparcial, por decisão 
fundamentada (SCHWARTZ, 1991 p. 257).

Em 1976, no caso Mathews v. Eldridge (ESTADOS UNIDOS, 
SUPREMA CORTE, MATHEWS...), ficou decidido que o devido 
processo pode ser flexível, devendo considerar o caso especí-
fico, de acordo com os seguintes fatores: o interesse particu-
lar afetado pela ação governamental, o risco de um julgamento 
errado, o custo e o interesse do governo nessas garantias pro-
cessuais adicionais. Estabeleceu-se, assim, um teste de custo e 
benefício, para observância do “devido processo legal”.

Assim, conforme concebido nos EUA, o devido processo le-
gal procedimental é bastante intuitivo, dizendo respeito às ga-
rantias processuais que devem ser observadas pelo Estado, tais 
como notificação, contraditório, ampla defesa e, sobretudo, a 
garantia de proteção igualitária perante a lei (equal protection 
of the law). Asimow (2014, p. 26) enfatiza a necessidade de 
uma audiência prévia à privação da liberdade ou propriedade 
do indivíduo contra ação arbitrária do governo, sob pena de ser 
irreparável o dano suportado (ESTADOS UNIDOS, SUPREMA 
CORTE, GOLDBERG...). 

Foram estabelecidas distinções entre “direitos” e “privilégios” 
e, em se tratando de direitos relativos à vida, à liberdade e à pro-
priedade, haveria a necessidade de um procedimento prévio. 

Elaborou-se, ainda, uma lista de requisitos procedimentais que foi 
sintetizada, em 1975, no artigo intitulado Some Kind of Hearing16, 
sendo eles: (1) tribunal imparcial; (2) intimação prévia; (3) opor-
tunidade de defesa; (4) direito de produzir prova, inclusive arrolar 
testemunha; (5) direito de conhecer a contraprova; (6) direito de 
interrogar a testemunha da outra parte; (7) decisão fundamen-
tada na prova produzida; (8) representação por advogado; (9) 
registro das evidências apresentadas; (10) fundamentação escrita 
das razões de decidir (STRAUSS, 1989, p. 49).

Em suma: ciência e oportunidade de defesa são componen-
tes chave do devido processo legal procedimental, que tem por 
finalidade assegurar um julgamento justo (KUCKES, 2006, p. 1).

No direito brasileiro, a ampla defesa e o contraditório já cons-
tavam das Constituições anteriores, conforme já mencionado aci-
ma, restando consagrado no inc. LV do art. 5º, com expressa re-
ferência ao “processo judicial ou administrativo”, nos seguintes 
termos: aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e 
aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla 
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (CF/88).

A doutrina brasileira, bastante rica em direito processual, 
destaca que a garantia do devido processo legal, porém, não 
se exaure na observância das formas da lei para a tramita-
ção das causas em juízo. Compreende algumas categorias fun-
damentais como a garantia do juiz natural (CF/88, art. 5º, inc. 
XXXVII) e do juiz competente (CF/88, art. 5º, inc. LIII), a garantia 
de acesso à justiça (CF/88, art. 5º, inc. LV) e, ainda, a de funda-
mentação de todas as decisões judiciais (CF/88, art. 93, inc. IX) 
(THEODORO JUNIOR, 2000).

7 SIGNIFICADO DO VOCÁBULO “LEGAL”

Prosseguindo na análise, temos que “processo legal” (process 
of law), remete diretamente ao princípio da legalidade, que é a base 
que assenta o Estado de Direito (CASTRO, 1989, p. 79), pois “legal”, 
entende-se como o que se faz em conformidade à lei, segundo 
preceito ou regra instituída em lei (SILVA, 1975, p. 920). 

Tomando assim o significado “da lei” (of law) como “em 
conformidade com a lei”, onde o substantivo “lei” ganha desta-
que como vocábulo mais importante da expressão. Por “proces-
so da lei” compreende-se a sujeição à lei formal, cuja observân-
cia é essencial para sua validade (GEDICKS, 2009), e dos atos 
normativos elaborados segundo ela.

Isto significa, segundo John Jay, primeiro Ministro da 
Suprema Corte Americana17, que nenhum homem pode ser 
perturbado, no uso inocente de sua vida, de sua liberdade e de 
sua propriedade senão por força de um comando emanado de 
lei em sentido formal, com a qual houvesse concordado a sub-
meter-se, mesmo que indiretamente, por seus representantes, 
legisladores que a elaboraram por meio do processo legislativo 
válido (HYMAN, 2004, p. 8). 

Assim, a expressão “da Lei” como originariamente pretendi-
do desde a Carta Magna, qual seja, law of the land, que significa 
a sujeição à lei suprema: a lei, em sentido formal, que deve en-
contrar fundamento de validade na Constituição.

A doutrina da “supremacia da lei” foi sendo construída 
desde a Carta Magna (GEDICKS, 2009) e adotada a partir da 
releitura do caso julgado em 1856, Murray’s Lessee, onde se 
indaga se a “lei” em sentido formal estaria em conflito com 

A consagração expressa da cláusula 
demonstrou a vontade do constituinte de 

garantir a efetiva possibilidade de acesso à 
justiça, e de um julgamento justo,  
contribuindo para a paz social [...]
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alguma das provisões da Constituição 
(HYMAN, 2004, p. 238). 

No Brasil, o princípio da legalidade, 
consagrado do art. 5º, II, da CF/88, en-
contra-se presente em todas as relações 
do Estado-sociedade, sendo medida de 
validade do comportamento dos agen-
tes públicos e privados (CASTRO, 1989, 
p. 123). Não se ignora, contudo, toda a 
problemática envolvida na generalizada 
descentralização normativa do Estado 
contemporâneo (IDEM, p. 104), por ve-
zes mitigando o princípio da legalidade 
estrita e cedendo espaço à edição de re-
gulamentos autônomos, como necessá-
rios aos fins da administração pública, 
desde que calcada numa expressa dispo-
sição da Lei Maior, ou no costume consti-
tucional, ou ainda na construção do pró-
prio texto (GASPARINI, 1982, p. 132). 

Desta forma, pode-se concluir que o 
termo “legal” contido da cláusula do devi-
do processo é um postulado vetor nas re-
lações jurídicas intra-estatais, que subor-
dina ao primado da lei, com prevalência 
hierárquica desta sobre as demais delibe-
rações normativas do Poder Público, toda 
conduta do Estado de direito e de seus 
jurisdicionados. (CASTRO, 1989, p. 150).

Finalmente, destaca-se que des-
te aspecto de “legalidade” da cláusula 
constitucional ensejou a elaboração da 
doutrina do “devido processo legal subs-
tantivo” (substantive due process), a par-
tir do julgamento do caso Wynehamer v. 
People, em 1875, onde se afirmou que 
a legislação, assim como a ação gover-
namental, deveria ser precedida do pro-
cesso legal, sob pena de ser considerada 
inconstitucional18. Daí decorreu toda a 
construção doutrinária do controle da ra-
zoabilidade e racionalidade das leis, que 
deve ser objeto de estudo em separado, 
dada a sua extensão e profundidade.

8 A QUEM É DIRIGIDO O COMANDO DO 

“DEVIDO PROCESSO LEGAL”

Voltando às origens no direito inglês, 
assim como no direito americano, o de-
vido processo legal foi idealizado para 
proteger os particulares contra ações ar-
bitrarias e cruéis da Coroa e do Governo. 
Sendo assim, não seriam todos os pro-
cessos que estariam sujeitos às garan-
tias previstas nas emendas constitucio-
nais 5ª e 14ª, mas apenas aqueles em 
que houvesse uma ação governamen-

tal (KUCKES, 2006, p. 2). Somente com 
o passar do tempo foi-se estendendo a 
causas consideradas de direito privado, 
mas com algum envolvimento governa-
mental (SCHWARTZ, 1991, p. 274).

No Brasil, tanto a doutrina quanto 
a jurisprudência nos informam que a 
cláusula se dirige a todos os litigantes, 
no processo administrativo assim como 
no judicial, nos processos privados ou 
não-estatais, ou seja, em qualquer pro-
cesso que sirva à tomada de uma de-
cisão que possa, de alguma forma, in-
fluir na esfera jurídica de uma pessoa, 
ainda que seja processo não estatal 
(SLAIBI FILHO, 2009, p. 327).

Bem verdade que a maioria dos jul-
gados do Supremo Tribunal Federal com 
referência à cláusula do devido processo 
legal envolve questões penais, tributárias 
ou administrativas, como por exemplo, 
casos de atos administrativos de expul-
são de militar, ou mesmo demissão de 
servidor, que devem ser precedidos de 
um procedimento que atenda às garan-
tias do devido processo legal (BRASIL, 
STF, ARE 841.591 AgR/CE).

No entanto, têm-se ainda questões 
que não envolvem a administração di-
reta do Governo, como o entendimen-
to recente do Supremo Tribunal Federal, 
de atribuir caráter de repercussão geral 
à questão envolvendo o cancelamen-
to automático do registro em conselho 
profissional, sem prévia oitiva do asso-
ciado, ante a inadimplência da anuidade 
por dois anos consecutivos, sob o ângu-
lo da liberdade fundamental do exercício 
da profissão e do devido processo legal 
(IDEM, RE 808.424 RG/PR).

Por outro lado, o Superior Tribunal 
de Justiça aplica a cláusula do devido 
processo legal em casos de direito priva-
do, como questões de direito de família 
(IDEM, AgInt no REsp 1.563.150/MG).

8.1. ATOS DA ADMINISTRAÇÃO

Examinando os julgados da Suprema 
Corte mencionados, depreende-se que a 
doutrina do due process of law construí-

da a partir da jurisdição penal evoluiu para 
aplicação na esfera administrativa, e judi-
cial, nos casos envolvendo a atuação da 
Administração Pública, ameaçando a liber-
dade e a propriedade particular (KUCKES, 
2006, p. 3), e ainda a atuação legislativa 
dos Estados-membros e do Congresso. 

Desta forma, infere-se que a cláusula 
no direito estrangeiro foi concebida para 
evitar atos arbitrários do governo, tanto 
na esfera administrativa quanto na legis-
lativa, devendo, portanto, preceder os 
atos administrativos, ou seja, ser assegu-
rado antes que o governo tome uma ati-
tude adversa (IDEM, p. 12).

Por essa razão, segundo Strauss 

(1989, p. 32), tornou-se um direito fun-
damental de grande relevância para o di-
reito administrativo, na medida em que 
sua inobservância acarreta a nulidade 
das ações governamentais como dentre 
os princípios da boa governança, estando 
a passos curtos de ser aclamado univer-
salmente em nome dos direitos huma-
nos (HARLOW, 2006, p. 207).

Assim, pode-se dizer que o devido 
processo legal procedimental diz res-
peito aos direitos processuais individu-
ais relacionados às ações governamen-
tais, de sorte que o Estado deve adotar 
um processo administrativo e judicial 
justo quando interferir nos direitos indi-
viduais (BONFIELD, 2006, p. 283), com 
rigorosa observância dos princípios da 
legalidade e moralidade administrativas 
(CASTRO, 1989, p. 40).

Sabe-se, no entanto, que no Brasil, 
assim como nos demais países da 
América Latina, o processo administra-
tivo peca pela inexistência de imparcia-
lidade e independência dos julgadores, 
na maioria das vezes subordinados às 
decisões das autoridades hierárquicas, 
fato que obriga os litigantes a socorre-
rem-se do Judiciário para solução dos 
litígios que poderiam ser decididos na 
esfera administrativa, acarretando so-
brecarga desnecessária desta última 
(PERLINGEIRO, 2016, p. 44).

Sendo assim, a necessidade do apri-

Assim, ao incorporar a cláusula do “devido processo legal” ao 
texto constitucional, não se quis garantir apenas ao cidadão a 
existência de um processo, mas sim uma vasta gama de 
garantias de conceituação ainda indefinida
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moramento do devido processo legal procedimental foi bem desta-
cada por Perlingeiro (2016, p. 51), ao afirmar este que o futuro da 
justiça administrativa Latino-Americana depende da garantia do 
devido processo legal processual na esfera administrativa, basea-
do no modelo americano importado nas últimas décadas.

8.2 TODOS OS LITIGANTES 

No caput do art. 5º da CF/88 encontramos o vocábulo “to-
dos”, e, no inc. LIV, “ninguém”, palavras que não comportam 
divergências e impedem qualquer exceção. Assim, dúvidas não 
podem restar de que a cláusula do devido processo legal é uma 
garantia dirigida a todos os litigantes, indistintamente. 

Não bastasse clareza dos dispositivos constitucionais, o pró-
prio inc. LIV expressa sua amplitude, na redação da garantia 
conferida aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País. 
Neste sentido, vale mencionar o entendimento do Supremo 
Tribunal Federal, no voto do Ministro Moreira Alves, ao apreciar 
a arguição de inconstitucionalidade do art. 5º da Lei n. 8.713/93, 
onde se lê, in verbis: A meu ver, o problema capital que se pro-
põe, em face dessa lei, e que ela fere, com relação a esses dis-
positivos que estão sendo impugnados, o princípio do devido 
processo legal. 

A Constituição no seu art. 5, inc. LIV – e aqui trata-se de di-
reitos não apenas individuais, mas também coletivos, e apli-
ca-se inclusive, às pessoas jurídicas –, estabelece que ‘nin-
guém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 
processo legal. (grifo do autor)

Assim, “todos” significa “todos”, no sentido de que tanto 
brasileiros quanto estrangeiros, pessoas físicas e jurídicas, indi-
viduais e coletivas, sem exceção, gozam da garantia constitucio-
nal. No entanto, o texto constitucional não é expresso quanto a 
quem foi dirigido tal comando. 

8.3 ATOS DO PODER LEGISLATIVO

De outro lado, verifica-se que o devido processo legal subs-
tantivo orienta igualmente o legislador, dizendo respeito à ob-
servância de direitos fundamentais, previstos no texto constitu-
cional, assim como nas leis administrativas, que devem estar 
consoantes com o texto constitucional, utilizado para proteção 
de todos os direitos substantivos individuais contra ações ilegais 
ou desarrazoadas do governo (BONFIELD, 2006, p. 284). 

Segundo Asimow (2014, p. 27), significa que o governo 
deve justificar as privações de liberdade e propriedade. Em re-
lação ao devido processo legal substantivo, a análise de sua ob-
servância está sujeita a diferentes níveis de escrutínio: quando 
um direito é considerado fundamental pela Suprema Corte, o 
governo precisa comprovar que sua ação é necessária para atin-
gir uma ação, um propósito necessário (compelling purpose).

Desta forma, o devido processo substantivo refere-se aos 
direitos substantivos em relação à questão de ter o governo 
uma “razão adequada” (adequate reason) para agir, com a pos-
sibilidade de tirar a vida, a liberdade ou a propriedade da pes-
soa, ou seja, o foco estaria na justificativa para a ação do Estado, 
e na regularidade do procedimento adotado (CHEMERINSKY, 
2005, p. 521).

Por outro lado, deve-se destacar que a cláusula se diri-
ge ainda contra atos do Poder Legislativo, afirmando Mendes 

(2004, p. 94) que a cláusula constitucional do devido processo 
legal consolidou o desenvolvimento do princípio da proporcio-
nalidade ou da razoabilidade, conforme bem apontado pelo 
Ministro Moreira Alves, no voto acima já mencionado.

Esse princípio constitucional que tem a sua origem históri-
ca nos Estados Unidos, lá é interpretado no sentido de abarcar 
os casos em que há falta de razoabilidade de uma norma. Por 
isso mesmo há quem diga que é um modo de a Suprema Corte 
americana ter a possibilidade de certa largueza de medidas para 
declarar a inconstitucionalidade de leis que atentem contra a 
razoabilidade (MENDES, 2004, p. 93).

A partir daí, ao alargar o conceito e a aplicação da cláusula 
do due process of law em inúmeros julgados, a Suprema Corte 
brasileira passou a adotar a cláusula do devido processo legal 
como fundamento para invalidação de leis que ferissem o prin-
cípio da proporcionalidade e da razoabilidade19.

9 CONCLUSÃO

A expressão “devido processo legal” apresenta, desde a ori-
gem, uma enorme gama de significados e interpretações, po-
dendo gerar ambiguidade caso não seja bem compreendida e 
aplicada.

Durante os séculos que se passaram desde sua primeira 
elaboração, a jurisprudência estrangeira vem construindo e deli-
neando seus contornos, num trabalho que parece por vezes in-
findável, até mesmo em razão da evolução dinâmica do direito.

A jurisprudência brasileira vem evoluindo em largos passos na 
exegese do conceito, passando a utilizar-se do princípio do devido 
processo legal no aspecto puramente processual e ainda no aspec-
to substantivo, possibilitando examinar a razoabilidade e racionali-
dade dos atos emanados do Poderes Executivo e Legislativo.

No entanto, em que pese o fato de a ordem jurídica brasilei-
ra ter possibilitado o avanço do Estado Democrático de Direito 
ao consagrar expressamente a cláusula do devido processo le-
gal, presente tanto nos países da common law, como em muitos 
países do sistema civilista, sua utilização deve, evidentemente, res-
peitar as peculiaridades e distinções de cada sistema, sob pena de 
incorrer em equivocado transplante de instituto do direito estran-
geiro, por mero desconhecimento de suas origens e significados. 

Sendo assim, não obstante as dificuldades apresentadas, re-
vela-se de curial importância o estudo epistemológico herme-
nêutico da cláusula constitucional, para que se possa atingir ao 
máximo sua potencialidade, pois que esta representa a maior 
salvaguarda dos direitos e liberdades dos cidadãos contra arbi-
trariedades perpetradas pelo governo, como meio de atingir o 
bem-estar e paz social.

NOTAS
1  Saber as leis não é conhecer-lhes as palavras, porém a sua força e poder, 

isto é, o sentido e o alcance respectivos (Celso, Digesto, liv. 1, tit. 3, frag. 
17, tradução nossa).

2  a epistemologia jurídica é a teoria da ciência do direito, um estudo sis-
temático dos pressupostos, objeto, método, natureza e validade do co-
nhecimento jurídico-científico, verificando suas relações com as demais 
ciências, ou seja, sua situação no quadro geral do conhecimento (DINIZ, 
2014, p. 6).

3  Deve-se confessar que o significado constitucional ou valor da cláu-
sula do devido processo legal continua hoje sem uma precisão satis-
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fatória de definição que as decisões judiciais deram às outras garan-
tias de direitos pessoais encontrados nas Constituições dos diversos 
estados americanos ou dos Estados Unidos da América [ESTADOS 
UNIDOS. Suprema Corte dos Estados Unidos. Justice Miller, Davidson 
v. New Orleans, 96 U.S. 97 (1878)].

4  2ª Epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, 6: Littera occidit; spiritus 
vivificat [A letra mata, seu espírito vivifica] (tradução nossa).

5  Art. 5º Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se 
dirige e às exigências do bem comum. (BRASIL, 1942)

6  Art. 29 da Carta Magna (1215): No Freeman shall be taken, or anyotherwise 
imprisoned, or be disseized of his Freehold or Liberties, or free Customs, or 
be outlawed, or exiled, or destroyed; nor we will no (sic) pass upon him, nor 
condemn him, but by lawful Judgment of his peers or by the law of the Land.

7  That no Man of what Estate or Condition that he be, shall he put out of 
Land or Tenement, nor taken nor imprisoned, nor disinherited, nor put to 
death, without being brought in Answer by due Process of the Law. [Que 
nenhum Homem de qualquer Estado ou condição, seja removido de sua 
terra ou posse, nem preso ou incarcerado, nem deserdado, nem morto, 
sem que seja ouvido pelo devido processo legal] (tradução nossa).

8  Amendment V da Bill of Rights: No person shall … be deprived of life, li-
berty, or property, without due process of law; nor shall private property be 
taken for public use, without just compensation. [Nenhuma pessoa … deve 
ser privada de vida, liberdade ou propriedade, sem o devido processo legal] 
(tradução nossa); Amendment XIV, Section 1 da Bill of Rights: All persons 
born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction the-
reof, are citizens of the United States and the State wherein they reside. No 
State shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or 
immunities of citizens of the United States; nor shall any State deprive any 
person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to 
any person within its jurisdiction the equal protection of the laws. [Seção 1. 
Todas as pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos, e sujeitas a 
sua jurisdição, são cidadãos dos Estado Unidos e do Estado onde elas resi-
dam. Nenhum Estado deve fazer ou cumprir nenhuma lei que restrinja os 
privilégios e imunidades dos cidadãos dos Estados Unidos; nenhum Estado 
deve retirar, de qualquer pessoa a vida, liberdade e a propriedade, sem o de-
vido processo legal; nem recusar a qualquer pessoa dentro de sua jurisdição, 
de igualdade perante as leis] (tradução nossa).

9 Art. 141, § 4º, da Constituição dos Estados Unidos do Brasil (1946): A lei 
não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão de 
direito individual. (BRASIL, 1946)

10  Art. 153, § 12, da Constituição Brasileira (1967): Ninguém será prêso se-
não em flagrante delito ou por ordem escrita de autoridade competente. 
A lei disporá sôbre a prestação de fiança. A prisão ou detenção de qual-
quer pessoa será imediatamente comunicada ao juiz competente, que 
a relaxará, se não fôr legal; Art. 153, § 13. Nenhuma pena passará da 
pessoa do delinqüente. A lei regulará a individualização da pena; Art. 
153 § 14. Impõe-se a tôdas as autoridades o respeito à integridade física 
e moral do detento e do presidiário; Art. 153 § 15. A lei assegurará ao 
acusado ampla defesa, com os recursos a ela inerentes. Não haverá foro 
privilegiado nem tribunais de exceção; Art. 153, § 16. A instrução criminal 
será contraditória, observada a lei anterior, no relativo ao crime e à pena, 
salvo quando agravar a situação do réu. (BRASIL, 1969)

11  Devem-se compreender as palavras como tendo alguma eficácia (“Verba 
cum effectu, sunt accipienda”). (MAXIMILIANO, 2007, p. 204)

12  Para evitar mal entendido sobre assunto tão grave, pensamos que seja 
apropriado estabelecer que não consideramos que o Congresso possa 
se retirar da apreciação revisão qualquer material que, por sua natureza 
seja sujeita a ação no juízo da common law, ou equidade, (equity) almi-
rantado (admiralty), nem, por outro lado, possa trazer, ao poder judiciá-
rio, uma questão que por sua natureza, não seja sujeita a determinação 
(ESTADOS UNIDOS, SUPREMA CORTE, MURRAY’S LESSEE...).

13  Mas o que é o devido processo legal? A Constituição não contém ne-
nhuma descrição dos processos onde foi permitida ou proibida. Nem ao 
menos declara quais os princípios a serem aplicados para esclarecer se 
se trata de devido processo. É manifesto que não foi reservado ao Poder 
Legislativo competência para tratar de qualquer processo a ser obedeci-
do. O artigo é uma restrição ao legislativo, assim como ao judiciário e 
aos poderes do governo, e não pode ser construído de sorte a deixar o 
Congresso livre para fazer de qualquer processo “devido processo legal” 
por sua própria vontade. A quais Princípios, então, podemos nos recorrer 
para afirmar se o processo, erigido pelo Congresso, é o devido processo? 
Para isso, a resposta deve ser dada em duas etapas: Devemos examinar 
a própria Constituição, para ver se este processo conflita com alguma 
de suas provisões. Se não, devemos olhar para esses usos estabelecidos 
e procedimentos existentes no direito comum e positivado da Inglaterra 

[…] (SCHWARTZ, 1991, p. 74).
14  CF/88, art. 37: A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obe-
decerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publici-
dade e eficiência […].

15  Ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus. (MAXIMILIANO, 2007, 
p. 201)

16  Ver Friendly (1975).
17  Ver Online Library of Liberty (s.d.).
18  To give the clause, therefore, any value, it must be understood to mean that 

no person shall be deprived, by any form of legislation or governmental 
action, of either life, liberty or property, except as the consequence of some 
judicial proceeding, appropriately and legally conducted. It follows, that a 
law which, by its own inherent force, extinguishes rights of property, or com-
pels their extinction, without any legal process whatever, comes directly in 
conflict with the constitution. (ESTADOS UNIDOS, CASETEXT, p. 434)

19  O Estado não pode legislar abusivamente, eis que todas as normas ema-
nadas do Poder Público – tratando-se, ou não, de matéria tributária – 
devem ajustar-se à cláusula que consagra, em sua dimensão material, o 
princípio do “substantive due process of law” (CF/88, art. 5º, LIV). O pos-
tulado da proporcionalidade qualifica-se como parâmetro de aferição da 
própria constitucionalidade material dos atos estatais. Hipótese em que a 
legislação tributária reveste-se do necessário coeficiente de razoabilidade. 
(BRASIL, STF, RE 200.844 AgR/PR).
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