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RESUMO 

A presente pesquisa volta-se para o problema da legitimidade do instrumento do processo 
civil, tendo em vista sua necessária aceitação pela sociedade como meio de manifestação do 
poder Estatal. O ser humano, possuindo senso crítico, busca desconstituir os atos ou decisões 
praticados por seus semelhantes com os quais discorda, tentando demonstrar sua 
ilegitimidade. O processo judicial, dessa forma, como meio regular de solução de conflitos, 
também precisa ser legítimo para que seus meios e fins sejam respeitados e cumpridos. Essa 
aceitação, todavia, mesmo que intrínseca, deveria, em tese, ser alinhada com: (a) o meio do 
processo (apuração dos fatos), pelo chamado devido processo legal formal; (b) pelo conteúdo 
das decisões produzidas como decorrência dessa concatenação fática (devido processo legal 
material); e (c) pela aceitação das partes da decisão judicial proferida. Busca-se, assim, aferir, 
por meio da presente pesquisa, se é legítima a decisão que não observe alguma dessas 
premissas. 

Palavras-chave: Estado Democrático de Direito. Devido processo legal. Legitimidade. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This work turns to the problem of legitimacy of the instrument of civil procedure, concerning 
its required acceptance by society as a way of manifestation of State power. The human 
being, possessing critical thinking, looking for deconstitute acts or decisions done by their 
peers with which it disagrees, trying to demonstrate its illegitimacy. The lawsuit, therefore, as 
a regular form of conflict resolution, must also be legitimate in their midst and ends are 
respected and enforced. This acceptance, however, even if intrinsic, would, in theory, be 
aligned with: (a) the middle of the process (verifying the facts), so called procedural due 
process of law, (b) the content of decisions made as a result of this concatenation phatic 
(substantive due process of law), and (c) the parts acceptance of the judicial decision. The aim 
is thus to verify, through this work, if it’s legitimate the decision that doesn’t obey any of 
these premises. 

Keywords: Democratic State of Law. Due process of law. Legitimacy 
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I�TRODUÇÃO 

 

Desde a transposição social da força para alguma forma de organização social, a 

resignação ou irresignação com as decisões, deliberadas ou impostas, é alvo de reflexões 

acerca da possibilidade de anulação do ato por parte de seus discordantes. Simplificadamente, 

pode-se assim representar a questão da legitimidade das decisões proferidas, sejam elas quais 

forem, tendendo o ser humano a identificar possíveis irregularidades no processo decisório 

com o qual possa se beneficiar pela anulação do ato. 

Pretende, pois, a presente pesquisa, refletir sobre a legitimidade das decisões 

judiciais, para que, sob a ótica processual, identifiquem-se alguns elementos que permitam 

legitimar um provimento jurisdicional, seja no próprio procedimento, seja, ainda, no aspecto 

material do procedimento (finalidade). 

Pretende-se até abordar a questão da justiça, mas não no seu aspecto clássico e 

material, mas restrita ao campo processual, buscando-se alcançar a ideia de processo justo, 

nem, tampouco, abordar qual a melhor decisão a ser tomada pelo juiz, diante de várias 

possibilidades – o que Ronald Dworkin aborda como princípio da integridade. 

A fim de atingir o objetivo proposto, a pesquisa está dividida em três partes, cada 

qual com finalidade específica. 

O primeiro capítulo dedicar-se-á às reflexões conceituais acerca de Estado e 

processo, diferenciando-o de procedimento. 

O segundo capítulo, por sua vez, estará voltado para a situação do processo 

perante o Estado Democrático de Direito. Nele abordar-se-á a divisão do due process of law 

em formal e material, bem como a necessidade ou não de sua observância para conferir 
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legitimidade à decisão judicial proferida. 

Por fim, o terceiro e último capítulo enfrentará a questão relativa ao processo 

justo. Não é, como já referido, a noção da justiça em si, mas a do processo justo, em 

conformidade com o Estado Democrático de Direito, extrapolando o conceito de devido 

processo legal. 

 

 

 

 



 

 

10 

1 ESTADO E PROCESSO 

1.1 Estado 

Faz-se imprescindível para a vida em sociedade a existência de regulação, tendo 

em vista que com essa vida em sociedade é incompatível a ideia de liberdade absoluta, pois 

geralmente referida como limitação em relação a todos os demais e liberdade em relação a 

quem alimenta essa pretensa liberdade ilimitada. É necessário, então, limitar a liberdade para 

que todos sejam, o máximo possível, livres1. 

Essa limitação de liberdades institui-se por meio de uma ordem jurídica, isso é, 

uma ordem das condutas humanas, que, geralmente, constitui-se no Estado, como elemento 

jurídico-estatal regulador dessas relações. Diz-se geralmente porque, nos moldes das ordens 

jurídicas pré-estatais e supra-estatais (internacionais), inexiste o Estado regulador dessas 

relações, que, doravante, eram e são cumpridas. 

Dessa forma, o Estado necessita apresentar certa organização (órgãos funcionando 

em divisão de trabalho para edição e atuação das normas criadas) e deter certa centralização 

decisória para que seja considerado organizado, buscador dos fins a que se destina2. 

Após diversas transformações e mutações, típicas do processo histórico, que, 

longe de ter cessado, encontra-se em pleno curso de atualização, e em cujas minúcias 

geracionais não se busca adentrar, o Estado atual, denominado Estado Constitucional, dá luz 

sobre as relações humanas de modo a demonstrar sua funcionalidade orgânica e humanista: 

muito além da legalidade, no campo da legitimidade para a concretização de valores e 

principalmente de princípios, que, com assento superior, irradiam sua normatividade a todo o 

                                                 
1 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Estado de Direito e Constituição. 3. Ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 

2. 
2 KELSEN, Hans. Teoria pura do Direito. Tradução de João Baptista Machado. 3. Ed. Coimbra: Armênio 

Amado, 1974, p. 385. 
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conteúdo constitucional e, por conseguinte, jurídico3. 

Fruto dessa permanente atualização das instituições humanas, os direitos 

fundamentais, segundo Paulo Bonavides, tenderiam à chamada quarta dimensão, 

consubstanciada no direito à democracia e materializada na soberania constitucional como 

substrato do Estado constitucional da Democracia Participativa, segundo o qual a participação 

popular efetiva e concreta é o próprio cerne da estrutura estatal4. 

O Estado Constitucional, é certo, pauta-se em diretrizes ou princípios norteadores 

dos procedimentos estatais, os públicos e, com maior medida, os privados, acerca do que, 

inclusive, tende-se discutir a influência dos direitos fundamentais nas relações jurídicas 

privadas. 

Esses princípios, deixando a categoria de princípios gerais do direito e se 

deslocando para a categoria de princípios constitucionais, tornaram-se a “chave” de todo 

sistema normativo, uma vez que o vocábulo princípio exprime alto grau de generalidade, 

constituindo-se verdadeira diretriz metafísica do ordenamento jurídico, os quais, por isso 

mesmo, norteiam as orientações e decisões a serem tomadas5. 

Os princípios são, então, fortíssimo instrumento estatal de controle dos atos 

praticados, capazes, por si só, de expurgar do mundo jurídico tudo aquilo que estiver em 

confronto com a ordem estrutural principiológica estabelecida (leia-se: Ordem 

Constitucional), seja por inobservância de requisitos legais adequadamente existentes ou por 

incompatibilidade direta com os próprios princípios. 

Indubitavelmente, os princípios figuram como a pedra de toque da estrutura 

constitucional, na medida em que, dada sua importância, “exigem que tanto a lei como o ato 

administrativo lhe respeitem os limites e que além do mais tenham o seu mesmo conteúdo, 
                                                 
3 BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado. 7. Ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 49. 
4 BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado. 7. Ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 51-52. 
5 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 13. Ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 255-258. 
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sigam a mesma direção, realizem o seu mesmo espírito”6. 

Essa submersão na força normativa dos princípios conduz à reflexão acerca da 

estrutura e da atividade estatal nesse contexto, uma vez que todas as atividades e atos a serem 

desempenhadas devem ater-se à normatividade principiológica, de modo a preservar a 

unidade estrutural constitucional, sob pena de inadequação jurídica, a invalidade. 

Por isso é que, nas palavras de Manoel Gonçalves Ferreira Filho7, 

 

nenhum órgão, ou agente do Estado, por mais alta que seja a sua hierarquia, 
detém qualquer poder senão o que advém da Constituição, e o tem de 
exercer rigorosamente pelo modo nesta definido. Como estatuto do Poder, 
garantia das liberdades, esta Constituição é, por sua própria natureza, 
condicionante da validade de todo e qualquer ato que os órgãos estatais 
emitam. 

 

A jurisdição também se reporta, obrigatoriamente, a esse contexto de princípios, 

devendo observar as diretrizes constitucionais de modo a agir retamente no contexto jurídico 

e, por conseguinte, sócio-político. 

Isso se dá em decorrência de a jurisdição ter sido criada como função (rectius: 

poder) do Estado, exercido entre suas atividades soberanas, com o fito de não somente 

formular, mas “fazer atuar” a norma jurídica concretamente existente, disciplinando situações 

jurídicas. Essa atividade de solucionar controvérsias e dirimir conflitos é um dos “fins 

primários” do Estado, constituindo sua a função de praticar, concretamente, a vontade da lei, 

ante uma situação juridicamente relevante, tendo em vista a superação da fase de auto-tutela8. 

Como função estatal, a jurisdição, da mesma forma que a administração e a 

                                                 
6 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 13. Ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 287. 
7 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Estado de Direito e Constituição. 3. Ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 

4. 
8 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 51. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2010, p. 42-43. 
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legislação, vincula-se aos princípios constitucionais, norteadores, portanto, de toda atividade 

realizada sob os auspícios da jurisdição. 

Dessa forma é que a jurisdição, na qualidade de poder-dever, reflexo da soberania 

estatal, agindo coativamente, em substituição às partes, em prol da segurança ou da ordem 

pública, para aplicar as normas da ordem jurídica em face de determinada pretensão resistida, 

vincula-se, obrigatoriamente, a todos os princípios constitucionalmente estabelecidos9. 

O processo, dessa forma, como instrumento de atuação da jurisdição, observa, 

obrigatoriamente, esses princípios, para que atenda, adequadamente, sua função de 

viabilizador estatal do exercício da própria jurisdição, devendo, por isso, ser melhor 

analisado. 

1.2 Reflexões sobre processo 

Processo é um caminhar. É a sucessão de diversos atos praticados correlatamente, 

visando atingir determinado fim, que só seria atingido com a prática desses atos sucessória e 

cronologicamente concatenados. Na definição comum, “é a realização contínua e prolongada 

de alguma atividade”10. 

Juridicamente, mesmo sem se afastar dessa concepção empírica, processo é a  

 

‘série de atos coordenados regulados pelo direito processual, através dos 
quais se leva a cabo o exercício da jurisdição’. Esses múltiplos e sucessivos 
atos se intervinculam e se mantêm coesos graças à relação jurídico-
processual que os justifica e lhes dá coerência pela meta final única visada: a 
prestação jurisdicional11. 

 

                                                 
9 MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo penal. Revista e atualizado por Renato N. Fabbrini. 18. Ed. São Paulo: 

Atlas, 2006, p. 131. 
10 HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles; FRANCO, Francisco Manoel de Mello. Míni Houaiss. 

Dicionário da língua portuguesa. 3. Ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009, p. 605.  
11 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 51. Ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2010, p. 54. 
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Esses diversos atos, concatenados e orientados para um fim único, são, 

metaforicamente falando, átomos, que, alinhadamente dispostos e relacionando-se entre si, 

originam uma molécula – um objetivo. 

Esses atos ou procedimentos dão vida ao processo, que, ao fim, é, também, e antes 

de tudo, um procedimento12. 

Contudo, o processo não é só um mero procedimento, pois diferencia-se dos 

demais procedimentos por ser, antes, o complexo resultante de procedimentos, qualificado 

pelo contraditório na relação das partes13. 

Um processo, dessa forma, tem, como elemento essencial, o contraditório, que o 

distingue de procedimentos vários, como, por exemplo, o inquérito penal ou cível. 

Dessa forma, não obstante seja o processo um concatenado de atos, ou 

procedimentos, que visam um fim, só se caracterizam dessa forma em decorrência do 

contraditório que lhe é intrínseco. 

Essa concatenação de atos dispostos entre si que visa o provimento jurisdicional e 

tem como essência o contraditório, é, de outra forma, a atuação estatal, razão pela qual, 

inclusive, orienta-se pelo contraditório, na medida em que o Estado age, na qualidade de 

magistrado, de forma neutra, relacionando-se com as partes isonomicamente, com o fim único 

de solução do conflito. 

O processo, então, como manifestação do agir estatal, rege-se, também, pelas 

diretrizes constitucionalmente fixadas, quais sejam, os princípios constitucionais, cuja 

observância é requisito sine qua non para sua hígida condução jurídica-social. 

No âmbito processual, isso é, relativamente ao exercício da jurisdição, diversos 

                                                 
12 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 14. Ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 

81. 
13 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria 
Geral do Processo. 25. Ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 304. 
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são os princípios existentes, como, por exemplo: ampla defesa, contraditório, juiz natural, 

paridade de armas, publicidade e presunção de inocência (este no âmbito do direito processual 

penal). 

De todos, contudo, “o devido processo legal é a garantia processual maior, de 

onde surgem os demais princípios”14. 

Isso porque o devido processo legal (due process of law) “é a cláusula geral cuja 

funcionalidade precípua é assegurar o cumprimento efetivo dos direitos fundamentais, na 

medida em que constitui o recipiente balizador no que respeita a conduta da tutela 

jurisdicional frente ao caso concreto”15. 

O devido processo legal, ou, em outras palavras, o cumprimento regular e 

adequado das normas processuais públicas (e por isso, conhecidas das partes), dá guarida aos 

demais princípios processuais, na medida em que o devido processo estabelece a forma de 

proceder e prevê a atuação do Estado-Juiz e das partes durante todo o processo judicial, 

impedindo (ou mitigando) a prática de irregularidades ou abusos pelos interessados ou pelo 

próprio Juiz durante a marcha processual. 

Esse princípio do devido processo legal é o aspecto estruturante das relações 

jurídicas processuais, sendo, inclusive, objeto de inúmeros estudos. Isso porque, não obstante 

refira-se, objetivamente analisado, a processo, o que condiciona a pensar em forma, 

exclusivamente, o princípio do devido processo legal, tem, como se verá, forte carga 

substancial ou material, surgindo, então, dupla vertente de estudo. 

A primeira, devido processo legal formal ou procedural due process of law, é 

uma garantia procedimental, segundo a qual assegura-se a toda e qualquer pessoa ou 

                                                 
14 FERNANDES, Humberto. Princípios Constitucionais do Processo Penal Brasileiro. Brasília: Brasília 

Jurídica, 2006, p. 50. 
15 BRAGA, Luiz Felipe Nobre. Educational and substantive due process of law. �ovos horizontes de 
efetividade para os direitos humanos a partir da pós-modernidade. Jus Navigandi, Teresina, ano 15, n. 
2650, 3 out 2010. Disponível em: <http://jus.uol.com.br/revista/texto/17531>. Acesso em: 11 out. 2010. 
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procedimento correto, um procedere, um process, ao ser privada de sua vida, liberdade ou 

propriedade16. 

Por isso é que existem regras de publicidade dos atos processuais, de 

comparecimento das partes em juízo, regras para se protocolar uma petição inicial perante o 

juiz, regras para executar a decisão judicial transitada em julgado, regras para recorrer, enfim, 

para que as partes, de antemão, saibam como e por que agir, tendo em vista a prestação 

jurisdicional aspirada. 

Por outro lado, a segunda dimensão ou aspecto do devido processo é de natureza 

substancial ou material, assentando-se na capacidade de o Poder Judiciário fiscalizar o 

conteúdo dos diplomas legislativos, tendo em vista a necessidade de uma relação razoável 

entre a lei editada e os fins por ela buscados17. 

O processo legal, dessa forma, para ser devido, precisa observar, além de normas 

formais, de procedimento, a razoabilidade das normas jurídicas envolvidas, de conteúdo 

material, tendo em vista a correta atuação do Estado, no campo jurisdicional (formal) e 

legislativo (material). 

O processo é indevido, portanto, quando não forem observadas as normas de 

procedimento ao longo da relação jurídica processual e, da mesma forma, quando a decisão 

proferida fundar-se em norma jurídica inadequada para o fim a que se destina. Observa-se, 

assim, não só os meios, mas os fins, tanto do processo em si, quanto do direito material 

relacionado à lide. 

                                                 
16 LIMA, Maria Rosynete Oliveira. Devido Processo Legal. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1999, 

p. 76-77. 
17 LIMA, Maria Rosynete Oliveira. Devido Processo Legal. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1999, 

p. 110 e 113. 
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2 O DEVIDO PROCESSO LEGAL �O ESTADO DEMOCRÁTICO DE 
DIREITO 

Distinguir-se-iam as fases processuais em cinco, segundo Cintra, Grinover e 

Dinamarco18: postulatória, ordinatória, instrutória, decisória e recursal. Dessas, contudo, a 

mais relevante (ao menos sob a ótica sócio-política) é a decisória, na medida em que as três 

primeiras (postulatória, ordinatória e instrutória) objetivam a própria decisão judicial; por seu 

turno, a fase recursal é verdadeira continuidade da decisão, não obstante com procedimentos e 

exigências próprias, mas que visa ratificar ou retificar a decisão judicial já proferida, tendo em 

vista o princípio do duplo grau de jurisdição. 

A fase decisória é o próprio escopo do aparato processual, na medida em que o 

fim do processo é a entrega da prestação jurisdicional, que satisfaz a pretensão à tutela 

jurídica. 

O exercício da atividade estatal de solução das lides por meio de instrumentos que 

garantam a neutralidade do julgador e a efetiva e equânime participação das partes é 

alcançado pela prestação jurisdicional. 

A sentença, como instrumento pelo qual o juiz presta a jurisdição, é, na qualidade 

de escopo do processo, o meio pelo qual os fatos apresentados pelas partes são examinados e 

o direito supostamente relacionado é ponderado para que, só então, no exercício de seu 

convencimento, o magistrado extraia determinada conclusão e a exteriorize como 

manifestação concreta da lei19.  

A sentença, numa palavra, é o fim último do processo, pela qual a jurisdição se 

exerce à luz dos fatos e dos direitos apresentados e debatidos. 

                                                 
18 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria 
Geral do Processo. 25. Ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 105. 

19 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 51. Ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2010, p. 504. 
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Contudo, para que alcance seu próprio escopo, a sentença deve, obrigatoriamente, 

cumprir determinados requisitos, pois só assim ter-se-á a demonstração de que os elementos 

necessários à sua constituição (intrínsecos e extrínsecos) foram devidamente respeitados e 

cumpridos, sob pena, inclusive, de nulidade. 

Isso porque a sentença é um ato processual, talvez o mais importante, mas, de 

todo modo, é um ato, e, como tal, está sujeita a vícios e, por conseguinte, à nulidade20. 

O devido processo legal, como já aludido, é a garantia balizadora maior do 

processo, de onde surgem todos os demais princípios e normas existentes, visando assegurar 

os direitos fundamentais21. 

O primeiro aspecto desse princípio é a regularidade das formas, devendo ser 

obedecidas as regras estabelecidas quanto ao próprio andamento (condução) do processo, 

desde seu início, com o protocolo da petição inicial, até o final, com a prestação jurisdicional 

definitiva, o que, nas palavras de Erick Vidigal, é a “garantia de que as normas de 

procedimento previstas na lei serão obrigatoriamente observadas”22. 

É mister ressaltar, contudo, que esse aspecto formal não se limita às formas do 

andamento processual, mas, também, a diversas variações de direitos fundamentais, 

insculpidas muitas na própria Constituição Federal, como a garantia do juiz natural (art. 5º, 

XXXVII), do juiz competente (art. 5º, LIII), garantia de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV), 

ampla defesa e contraditório (art. 5º, LV) e a fundamentação das decisões judiciais (art. 93, 

IX), entre outras23. 

Forma é garantia, pois, uma vez que as partes têm, antecipadamente, ciência de 

                                                 
20 TESHEINER, José Maria Rosa; BAGGIO, Lucas Pereira. �ulidades no processo civil brasileiro. Rio de 

Janeiro: Forense, 2008, p. 44. 
21 FERNANDES, Humberto. Princípios Constitucionais do Processo Penal Brasileiro. Brasília: Brasília 

Jurídica, 2006, p. 50. 
22 VIDIGAL, Erick. Questões de Direito Processual Civil comentadas. Brasília: Fortium, 2007, p. 14. 
23 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 51. Ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2010, p. 26. 
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como a relação jurídica processual que integram será desenvolvida, têm, por isso, garantia de 

que o processo no qual litigam não seja irregularmente conduzido, o que assegura 

transparência dos procedimentos e das fases processuais. 

Nas palavras de José Maria Rosa Tesheiner e Lucas Pereira Baggio24: 

 

O processo, como instrumento formal e predeterminado, deve, em regra, 
seguir o procedimento disposto em lei, para que não se afronte o devido 
processo legal no exercício da jurisdição. Devem ser respeitadas as demais 
normas constitucionais vinculadas ao devido processo (motivação das 
decisões, licitude das provas, isonomia etc). Sua violação ocasiona vício do 
ato processual ou do processo como um todo, que pode determinar a 
decretação de sua nulidade. 

 

O descumprimento das regras processuais implica, dessa forma, irregularidade 

procedimental, o que acarreta violação ao devido processo legal. 

A Carta Constitucional é o instrumento político que assegura a observância e 

subsidia legitimamente as leis (em sentido lato) e as decisões administrativas e judiciais. 

Dessa forma, sendo o due process of law princípio fundamental insculpido na Carta da 

República, sua inobservância enseja, em princípio, a própria ilegitimidade do provimento 

jurisdicional. 

Resta, portanto, verificar em qual manifestação do devido processo configura-se 

essa ilegitimidade, no aspecto formal ou no material. 

2.1 Devido processo legal formal ou adjetivo 

No âmbito formal do devido processo legal, o procedimento, o andamento do 

processo é, como já visto, o mote de reflexão, demonstrando-se, de forma indene de dúvidas, 

                                                 
24 TESHEINER, José Maria Rosa; BAGGIO, Lucas Pereira. �ulidades no processo civil brasileiro. Rio de 

Janeiro: Forense, 2008, p. 59. 
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a tamanha importância da marcha processual. 

O cumprimento das normas processuais ganha visível substrato jurídico no âmbito 

da teoria dos recursos, porquanto a causa de pedir recursal pode ser um vício de atividade, 

apto a invalidar a decisão, no qual se discute a perfeição formal do provimento jurisdicional, 

isso é, sua validade25, denominado error in procedendo ou erro no procedimento, que é o 

“erro que o juiz comete no exercício de sua atividade jurisdicional, no curso procedimental ou 

na prolação de sentença, violando norma processual na sua mais ampla acepção”26. 

A importância da forma dos atos, exteriorizada na relevância dos recursos 

assentados em error in procedendo, é desnudado na definição de Bernardo Pimentel Souza 

como sendo o “defeito de forma, que contamina a decisão jurisdicional enquanto ato jurídico, 

tornando-a inválida”27. 

Em julgamento realizado no Superior Tribunal de Justiça, restou assentado, sob a 

relatoria da Min. Denise Arruda, a importância do hígido procedimento a ser perpetrado, pois 

mesmo diante de feito cujo delineamento permita a incidência do art. 515, § 3º, do CPC - 

teoria da causa madura –, não pode o tribunal de 2ª instância conhecer da apelação e julgar o 

mérito se ocorrido algum erro de procedimento perante a 1ª instância. 

Eis a ementa do julgado: 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 
ACORDO RELATIVO À CONSTRUÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA 
DE MACHADINHO. ART. 515, § 3º, DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSA 
MADURA. INAPLICABILIDADE EM FACE DE SENTENÇA 
DECLARADA NULA EM DECORRÊNCIA DE ERROR IN 
PROCEDENDO. RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU DE 
JURISDIÇÃO. 

                                                 
25 DIDIER JUNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. Meios 

de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. v. 3. 3. Ed. Salvador: Juspodivm, 2007, p. 65. 
26 LEITE, Gisele Pereira Jorge. A lei dos recursos repetitivos. Âmbito jurídico. Disponível em: 

<http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=6527>. Acesso 
em: 17 out. 2010. 

27  SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. 6. Ed. São paulo: Saraiva, 
2006, p. 40. 
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1. Esta Superior Corte de Justiça já se manifestou no sentido que o art. 515, 
§ 3º, do Código de Processo Civil, além de pressupor a extinção do processo 
sem resolução de mérito, não pode ser aplicado se a sentença de primeiro 
grau de jurisdição padecer de error in procedendo. Precedentes: REsp 
756.844/SC, 5ª Turma, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ de 
17.10.2005; REsp 877.612/MG, 3ª Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 
de 8.10.2008. 
2. "Cabe observar que o § 3º do art. 515 (acrescentado pela Lei nº 10.352) 
não importa restrição ao que acima ficou dito. Para que o tribunal possa 
exercer a competência nele prevista, isto é, julgar o mérito da causa, sob 
certas condições, ao decidir sobre apelação interposta contra sentença 
meramente terminativa (art. 267), é necessário que não exista na sentença 
vício que lhe comprometa a validade: se algum existir, o órgão ad quem terá 
de anular a sentença e restituir os autos do processo à instância inferior, para 
que ali se profira outra." (MOREIRA, José Carlos Barbosa. "Comentários ao 
Código de Processo Civil", Volume V - Arts. 476 a 565, Ed. Forense, 11ª 
edição, pág. 405). 
3. Declarada, na hipótese, a nulidade da sentença em decorrência de 
julgamento ultra petita, impõe-se o retorno dos autos ao primeiro grau de 
jurisdição, vedada a aplicação do princípio da causa madura, contido no art. 
515, § 3º, do Código de Processo Civil. 
4. Recurso especial provido. 
(REsp 915.805/SC, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 02/06/2009, DJe 01/07/2009) 

 

A celeridade da prestação jurisdicional é de suma importância, sendo, inclusive, 

alçada à categoria de direito fundamental positivado no art. 5º, LXXVIII, da Constituição 

Federal. Todavia, mesmo diante da possível exequibilidade desse princípio, restou assentada 

nesse precedente a preponderância do respeito às normas de proceder, capaz, inclusive, de 

impedir o julgamento do mérito do processo cuja questão, exclusivamente de direito, esteja 

apta para ser julgada. 

É indene de dúvidas que a formalização, ao mesmo tempo que auxilia o 

desenvolvimento das instituições e funções estatais, principalmente diante do agigantamento 

do Estado, pode deveras atrapalhar essas próprias funções. 

Nesse sentido desenvolveu-se, diante das inúmeras dificuldades ocasionadas com 

a supervalorização dos procedimentos (muitas vezes com o olvido de ser o processo meio 

para determinado fim – a prestação jurisdicional), a teoria da instrumentalidade das formas, 
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tendo em Cândido Rangel Dinamarco28 seu maior expoente, o qual assevera: 

 

o valor do processo reside na capacidade que tenha de dar livre curso ao 
exercício adequado efetivo e eficiente da ação e da defesa, para que também 
a jurisdição, em clima de equilíbrio e como resultado do contraditório 
regular, produza os efeitos desejados pela ordem jurídica e sócio-política. 

 

Dessa relação processual dialética entre ação e defesa, na qual o processo é o 

próprio contraponto dos interesses aparentemente conflitantes das partes, visando a 

manifestação do poder estatal, existe verdadeiro microcosmos processual a conformar essa 

relação jurídica processual com o arcabouço constitucionalmente previsto de trato das 

relações de poder29. 

As relações de poder, disciplina aprioristicamente estudada pela Sociologia, 

Teoria Política, Direito Constitucional e Direito Administrativo, têm, hodiernamente, grande 

possibilidade de aprofundamento não só acadêmico, mas concreto, na práxis das relações 

humanas e, no âmbito jurídico, nas relações jurídicas processuais, tendo em vista a umbilical 

ligação e desdobramentos das áreas de estudo da humanidade, resultantes das necessidades de 

relacionamentos. 

Dessa forma, as relações de poder podem ser, e usualmente o são, no campo do 

direito processual, vasto objeto de estudo, pois uma das tendências processuais é o abandono 

das fórmulas exclusivamente jurídicas, detendo o processo escopos econômicos, políticos e 

sociais30. 

Além do mais, ao lado das regras de competência e dos princípios, o direito 
                                                 
28 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 14. Ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 

95. 
29 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 14. Ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 

27. 
30 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 14. Ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 

187. 
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processual é característico elemento limitador do exercício do poder, na medida que 

estabelece as normas e diretrizes a serem observadas durante as relações jurídicas processuais, 

o que, por conseguinte, implica na inexistência, digo, na mitigação da discricionariedade da 

autoridade responsável, o juiz31. 

Dessa forma, é certo que à luz da instrumentalidade das formas algumas 

irregularidades na condução procedimental não conduzem à invalidação do ato perpetrado em 

virtude da inexistência de prejuízo - princípio do pas de nullité sans grief ou inexistência de 

nulidade sem prejuízo -, contudo, em regra, mesmo a instrumentalidade não elimina as 

formas, mas as relativa, quando possível, uma vez que forma é garantia. 

Nessa seara, a observância do devido processo legal formal é condição para a 

legitimidade do provimento jurisdicional, sob pena, como já aludido, de invalidade, em regra. 

2.2 Devido processo legal material ou substancial 

Em sua segunda vertente, o devido processo legal volta-se para o aspecto material 

ou substancial, por meio do qual as decisões judiciais podem analisar, ponderadamente, as leis 

incidentes no caso concreto, aferindo se elas são justas e adequadas às diretrizes 

constitucionais existentes32. 

No direito inglês e, posteriormente, no direito americano, o substantive due 

process of law desenvolveu-se como uma garantia da liberdade ou do fundo das questões 

postas a julgamento, e teria sua origem em face do sistema jurídico do common law, no qual 

poucas são as normas materiais previstas, fazendo, então, com que a mera invocação dessa 

                                                 
31 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 14. Ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 

135. 
32 BONICIO, Marcelo José Magalhães. Proporcionalidade e Processo. A garantia constitucional da 

proporcionalidade, a legitimação do processo civil e o controle das decisões judiciais. São Paulo: Atlas, 2006, 
p. 32. 
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regra ensejasse maior acuidade por parte dos julgadores33. 

Essa faceta substancial, no Brasil, é conhecida pelos princípios da razoabilidade e 

da proporcionalidade, muito embora alguns autores considerem-nos dissociados, asseverando 

que esses princípios da razoabilidade e da proporcionalidade seriam decorrentes da cláusula 

do devido processo legal substantivo34, como verdadeiro desdobramento ocasionado pelas 

necessidades hermenêuticas35. 

Não obstante a doutrina e a jurisprudência divirjam quanto à unicidade ou não de 

conceitos dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, por si só, já 

representa vultoso estudo jusfilosófico, adota-se, para o presente estudo, a sinonímia como 

parâmetro, nos termos do entendimento manifestado pelo STF na ADI n. 958-3/RJ, relator. 

Min. Gilmar Ferreira Mendes. 

O princípio da proporcionalidade, segundo Robert Alexy, é manifestado na 

necessidade de: “1) correta compreensão dos interesses de terceiros; 2) tratamento 

fundamentalmente adequado dos interesses de todos; e 3) discussão crítica dos vários 

interesses, tradições e convenções em conflito”, o que se resume em interpretação, igualdade 

e crítica36. 

De forma mais simplificada, afirma Roberto Wanderley Nogueira que esse 

princípio, de previsão constitucional implícita, “conduz, em tese, à boa interpretação legal, 

como sendo a atividade do espírito que se dirige à concretização do Direito em relação às 

                                                 
33 BONICIO, Marcelo José Magalhães. Proporcionalidade e Processo. A garantia constitucional da 

proporcionalidade, a legitimação do processo civil e o controle das decisões judiciais. São Paulo: Atlas, 2006, 
p. 30. 

34 BONICIO, Marcelo José Magalhães. Proporcionalidade e Processo. A garantia constitucional da 
proporcionalidade, a legitimação do processo civil e o controle das decisões judiciais. São Paulo: Atlas, 2006, 
p. 30. 

35 GOES, Gisele Santos Fernandes. Princípio da proporcionalidade no processo civil. São Paulo: Saraiva, 
2004, p. 59. 

36 Apud BUSTAMANTE, Thomas de Rosa de. A razoabilidade na dogmática jurídica contemporânea: em 
busca de um mapa semântico. In: Leituras complementares de Direito Constitucional. Organizador Marcelo 
Novelino. Salvador: Juspodivm, 2008, p. 77-78. 

 

 



 

 

25 

diversas hipóteses por ele disciplinadas”37. 

Pode-se, assim, dizer que assegura a proporcionalidade a adequada conformação 

do caso concreto às regras do Estado Democrático de Direito. Essas regras são, em última 

escala, as regras constitucionais, legitimadoras, como já analisado, das demais leis, em 

sentido lato, atos administrativos e provimentos jurisdicionais. 

Eis, aqui, a pedra de toque do princípio da proporcionalidade, uma vez que a 

conformação do caso concreto ao Estado Democrático de Direito não significa sua 

conformação meramente legal ou administrativa, mas institucional, no que tange ao próprio 

Estado, ou seja, todos os atos estatais, em todas as funções do governo, típicas e atípicas, 

devem estar de acordo com as diretrizes maiores da Constituição, alinhando-se, então, à 

proporcionalidade, como cláusula principiológica de natureza constitucional38. 

Dessa forma, compete a todo agente público observar a proporcionalidade nos 

atos estatais empregados, sob pena de violação, em última análise, da própria Carta 

Constitucional. 

Inolvidável, contudo, a possível inobservância desse princípio na seara legislativa 

ou administrativa e a consequente deflagração de processo judicial no qual se questione o ato 

estatal exarado ou cujo caso concreto tenha-o como pressuposto de solução do conflito. Nessa 

hipótese, à luz da limitação de poderes para controle recíproco dos agentes estatais - o 

denominado sistema de pesos e contrapesos -, na hipótese de ser submetida ao Judiciário 

controvérsia que, de alguma forma, refira-se ao ato desconforme com a proporcionalidade 

constitucional, caberá, obrigatoriamente, ao Poder Judiciário, alinhá-lo aos ditames maiores 

da República. 

Dessa forma, cabe, obrigatoriamente, ao magistrado interpretar, se possível, o ato 
                                                 
37 NOGUEIRA, Roberto Wanderley. O problema da razoabilidade e a questão judicial. Porto Alegre: Sergio 

Antonio Fabris, 2006, p. 208. 
38 PAMPLONA, Danielle Anne. Devido processo legal. Aspecto material. Curitiba: Juruá, 2004, p. 79. 

 

 



 

 

26 

inquinado com o vício de desproporcionalidade, de forma que sua aplicação dê-se de acordo 

com a Constituição. 

Na seara do controle de constitucionalidade, desenvolveu-se, sob a influência da 

doutrina e da jurisprudência alemã, as denominadas técnicas de controle de 

constitucionalidade, as quais buscam preservar a constitucionalidade sem, no entanto, 

ocasionar tamanho prejuízo institucional. Tem-se, assim, dentre outras, a interpretação 

conforme a Constituição e a declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto39. 

Na impossibilidade de adequação hermenêutica com supedâneo nessas ou em 

outras técnicas, cabe ao julgador, então, preservar a Constituição e afastar o ato inquinado 

com o vício insanável para que a solução da controvérsia dê-se sob a estrita ótica da 

legitimidade, seja pela aplicação de outras regras existentes ou pela aplicação, se o caso, 

exclusivamente da Constituição, quando carente o ordenamento de outras regulações 

pertinentes à espécie. 

Dessa forma, cabe ao juiz, como agente político, observar a proporcionalidade dos 

atos administrativos ou legislativos referentes ao caso que lhe é conduzido à baila e aplicá-los, 

interpretá-los ou afastá-los, sempre de acordo com a Constituição, caso afrontem o princípio 

da proporcionalidade, sob pena de, se assim não proceder, emanar ato judicial, por seu turno, 

também desproporcional. 

Mesmo que os atos e leis relacionados ao caso em análise sejam proporcionais e 

adequados à Lei Maior, o próprio provimento jurisdicional, como espécie de atos estatais, 

pode, por si, ser desproporcional, ao aplicar, hipoteticamente, determinada norma jurídica de 

forma inadequada, solucionando a controvérsia de forma destemperada e, portanto, em última 

análise, inconstitucional.  

                                                 
39 NETTO JÚNIOR, Giovanni Fialho. As consequências das decisões judiciais no controle difuso de 
constitucionalidade. 2008, 120 p. Monografia (Bacharelado em Direito). Faculdade de Ciências Jurídicas e 
Ciências Sociais, Centro Universitário de Brasília, Brasília. 
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Dessa forma, tem-se que sob a ótica do princípio da proporcionalidade, tem o 

Poder Judiciário grande ferramenta de atuação em prol da preservação e da concretização das 

normas constitucionais e, por conseguinte, da higidez do Estado Democrático de Direito e dos 

seus consectários lógicos e institucionais. 

Nessa seara é que assevera Paulo Bonavides que “pertence o princípio da 

proporcionalidade àqueles princípios da Constituição que desempenham um notável e 

destacado papel na judicatura”, sendo seu exercício, sua concretização “antes de mais nada (e 

não somente para isto) à atualização e efetivação da proteção da liberdade aos direitos 

fundamentais”40. 

A atenção dispensada no incipiente desenvolvimento do procedural due process 

of law à liberdade, à propriedade e à vida também é, na faceta substancial do devido processo, 

de importância ímpar, tendo em vista que a preservação desses direitos, integrantes, inclusive, 

dos chamados direitos naturais, deve se pautar em todos os meios existentes ou 

desenvolvidos, uma vez que a isonomia e a dignidade da pessoa humana, princípios também 

constitucionais (art. 5º), e de onde decorrem os inúmeros esforços para regulamentação dos 

interesses e procedimentos, são grandes pilares da democracia consolidada no Estado de 

Direito41. 

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou em inumeráveis oportunidades, nas 

mais variadas matérias, acerca da aplicação do princípio da proporcionalidade, como alguns 

acórdãos selecionados e reproduzidos: 

 

PRISÃO CIVIL DO DEPOSITÁRIO INFIEL EM FACE DOS TRATADOS 
INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS. INTERPRETAÇÃO DA 
PARTE FINAL DO INCISO LXVII DO ART. 5O DA CONSTITUIÇÃO 

                                                 
40 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 13. Ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 395.  
41 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de 
Direito Constitucional. 4. Ed São Paulo: Saraiva, 2009, p. 538.  
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BRASILEIRA DE 1988. POSIÇÃO HIERÁRQUICO-NORMATIVA DOS 
TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS NO 
ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. Desde a adesão do Brasil, 
sem qualquer reserva, ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos 
(art. 11) e à Convenção Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de San 
José da Costa Rica (art. 7º, 7), ambos no ano de 1992, não há mais base legal 
para prisão civil do depositário infiel, pois o caráter especial desses diplomas 
internacionais sobre direitos humanos lhes reserva lugar específico no 
ordenamento jurídico, estando abaixo da Constituição, porém acima da 
legislação interna. O status normativo supralegal dos tratados internacionais 
de direitos humanos subscritos pelo Brasil torna inaplicável a legislação 
infraconstitucional com ele conflitante, seja ela anterior ou posterior ao ato 
de adesão. Assim ocorreu com o art. 1.287 do Código Civil de 1916 e com o 
Decreto-Lei n° 911/69, assim como em relação ao art. 652 do Novo Código 
Civil (Lei n° 10.406/2002). ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. 
DECRETO-LEI N° 911/69. EQUIPAÇÃO DO DEVEDOR-FIDUCIANTE 
AO DEPOSITÁRIO. PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR-FIDUCIANTE EM 
FACE DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. A prisão civil do 
devedor-fiduciante no âmbito do contrato de alienação fiduciária em garantia 
viola o princípio da proporcionalidade, visto que: a) o ordenamento jurídico 
prevê outros meios processuais-executórios postos à disposição do credor-
fiduciário para a garantia do crédito, de forma que a prisão civil, como 
medida extrema de coerção do devedor inadimplente, não passa no exame da 
proporcionalidade como proibição de excesso, em sua tríplice configuração: 
adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito; e b) o 
Decreto-Lei n° 911/69, ao instituir uma ficção jurídica, equiparando o 
devedor-fiduciante ao depositário, para todos os efeitos previstos nas leis 
civis e penais, criou uma figura atípica de depósito, transbordando os 
limites do conteúdo semântico da expressão "depositário infiel" 
insculpida no art. 5º, inciso LXVII, da Constituição e, dessa forma, 
desfigurando o instituto do depósito em sua conformação constitucional, 
o que perfaz a violação ao princípio da reserva legal proporcional. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.  
(RE 349703, Relator(a):  Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado 
em 03/12/2008, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 
EMENT VOL-02363-04 PP-00675) – grifo nosso 
 
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM 
HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. 
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 
FALTA GRAVE. CONFIGURAÇÃO. 1. A tese do habeas corpus consistiu 
na necessidade de se reinterpretar o parágrafo único, do art. 49, da LEP (Lei 
de Execução Penal), com base nos princípios da proporcionalidade e 
razoabilidade, para considerar que a mera tentativa de fuga não poderia ser 
considerada falta grave. 2. Contudo, a argumentação desenvolvida no 
recurso ordinário em habeas corpus foi diversa daquela apresentada por 
ocasião da impetração do writ no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a 
inviabilizar o conhecimento do recurso interposto, sob pena de supressão de 
instância. 3. �o mérito, não seria possível acolher a tese segundo a qual o 
art. 49, parágrafo único, da LEP, deveria ser interpretado à luz dos 
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. �ão há qualquer 
óbice a que, em razão de critérios de política legislativa, seja 
estabelecida idêntica sanção, às hipóteses de consumação ou tentativa de 
determinados ilícitos, inclusive no campo da execução da pena. 4. 
Recurso não conhecido. 
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(RHC 89459, Relator(a):  Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado 
em 24/06/2008, DJe-157 DIVULG 21-08-2008 PUBLIC 22-08-2008 
EMENT VOL-02329-02 PP-00284) – grifo nosso 
 
EMENTA: CONSTITUCIONAL. DECLARAÇÃO DE 
CONSTITUCIONALIDADE. ATIVIDADE NOTARIAL. NATUREZA. 
LEI 9.534/97. REGISTROS PÚBLICOS. ATOS RELACIONADOS AO 
EXERCÍCIO DA CIDADANIA. GRATUIDADE. PRINCÍPIO DA 
PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO NÃO OBSERVADA. 
PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. I - A atividade 
desenvolvida pelos titulares das serventias de notas e registros, embora seja 
análoga à atividade empresarial, sujeita-se a um regime de direito público. II 
- Não ofende o princípio da proporcionalidade lei que isenta os 
"reconhecidamente pobres" do pagamento dos emolumentos devidos pela 
expedição de registro civil de nascimento e de óbito, bem como a primeira 
certidão respectiva. III - Precedentes. IV - Ação julgada procedente. 
(ADC 5, Relator(a):  Min. NELSON JOBIM, Tribunal Pleno, julgado em 
11/06/2007, DJe-117 DIVULG 04-10-2007 PUBLIC 05-10-2007 DJ 05-10-
2007 PP-00020 EMENT VOL-02292-01 PP-00001 RT v. 97, n. 868, 2008, 
p. 125-131)  
 
ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO POR ATO DE IMPROBIDADE. 
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PENA MENOS SEVERA. O 
órgão do Ministério Público, que oficiou na instância de origem como custos 
legis (art. 10 da Lei nº 1.533/51), tem legitimidade para recorrer da decisão 
proferida em mandado de segurança. Embora o Judiciário não possa 
substituir-se à Administração na punição do servidor, pode determinar a esta, 
em homenagem ao princípio da proporcionalidade, a aplicação de pena 
menos severa, compatível com a falta cometida e a previsão legal. Este, 
porém, não é o caso dos autos, em que a autoridade competente, baseada no 
relatório do processo disciplinar, concluiu pela prática de ato de improbidade 
e, em conseqüência, aplicou ao seu autor a pena de demissão, na forma dos 
artigos 132, inciso IV, da Lei nº 8.112/90, e 11, inciso VI, da Lei nº 
8.429/92. Conclusão diversa demandaria exame e reavaliação de todas as 
provas integrantes do feito administrativo, procedimento incomportável na 
via estreita do writ, conforme assentou o acórdão recorrido. Recurso 
ordinário a que se nega provimento. 
(RMS 24901, Relator(a):  Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado 
em 26/10/2004, DJ 11-02-2005 PP-00013 EMENT VOL-02179-01 PP-
00135 RIP v. 6, n. 29, 2005, p. 361-364 LEXSTF v. 27, n. 315, 2005, p. 90-
96 RDA n. 240, 2005, p. 310-313 RTJ VOL-00194-02 PP-00590)  

 

Dessa forma, a observância das regras, princípios e preceitos constitucionais é, 

como já analisado, requisito essencial para a conformação dos atos estatais (de execução, 

legislação ou jurisdição) aos alicerces do Estado Democrático de Direito, sendo que a 

inobservância do princípio da proporcionalidade ou do devido processo legal material eiva o 

ato, mesmo o provimento jurisdicional, de ilegitimidade, por não conformar-se às diretrizes 
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constitucionais existentes e pungentes. 

Nesse sentido é que assevera, veementemente, Marcelo José Magalhães 

Bonicio42: 

 

O princípio da proporcionalidade estabelece critérios palpáveis de realização 
da justiça no caso concreto e (...) pode ser conceituado como o princípio 
constitucional em que está apoiada a linha de equilíbrio fundamental do 
sistema processual, sem o qual não haverá legitimação (formal ou material) 
das decisões judiciais, a qual somente poderá ocorrer mediante a observância 
de critérios que proíbam o excesso de poder, o desequilíbrio ou a 
desnecessidade de certas medidas, nas relações entre o Estado e as pessoas 
que necessitam de tutela jurisdicional. 

Conclui-se, assim, que, por se tratar de princípio constitucional implícito com 

grandiosa relevância na estrutura do próprio Estado Democrático de Direito, a observância do 

devido processo legal material ou substancial é, também, condição de legitimidade das 

decisões judiciais. 

 

 

                                                 
42 BONICIO, Marcelo José Magalhães. Proporcionalidade e Processo. A garantia constitucional da 

proporcionalidade, a legitimação do processo civil e o controle das decisões judiciais. São Paulo: Atlas, 2006, 
p. 23. 
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3 O PROCESSO JUDICIAL COMO MA�IFESTAÇÃO DA JUSTIÇA 

Justiça! 

Eis a palavra que muito fez e desfez ao longo da história e de suas interpretações 

antropológicas. 

Busca-se a justiça como forma pressuposta de estabelecimento da paz social, tanto 

que esse conceito de justiça está encravado como um dos objetivos da República Federativa 

do Brasil, assentado no art. 3º, I, da Carta de 1988, além da referência como “valor supremo”, 

constante no preâmbulo da Constituição. 

O Judiciário, como a função do Poder que muitas vezes dá a última palavra nas 

interpretações das leis e da Constituição, que busca assegurar as normas jurídicas, 

programáticas ou não, acaba, por vezes, sendo conduzido ao patamar de justo, tanto que é 

comum referirem-se as pessoas a esse Poder como a própria Justiça43, o que, aparentemente, 

enseja confusão entre meio e fim. 

Para o ordenamento jurídico, justo é, numa análise perfunctória, o cumprimento 

das leis e o respeito às instituições estabelecidas, pois os diplomas normativos, discutidos e 

editados pelos capacitados para tanto – os legisladores, como representantes da sociedade -, 

são, por si só, meios encontrados para a regulação das situações humanas criadas e 

desenvolvidas diante das necessidades de convívio social. 

É certo que o conceito de justiça implica em uma discussão historicamente 

interminável, diante da complexidade de aspirações e expectativas envolvidas44, não se 

pretendendo, aqui, excursionar por conceitos, ideologias e reflexões contrabalanceadas acerca 

dessa questão. É inegável, contudo, que a tendência das reflexões aqui buscadas levam a esse 

                                                 
43 É usual ouvir-se as pessoas falarem “vou à Justiça”, referindo-se ao Judiciário. 
44 FREIRE, Ricardo Maurício. Direito, justiça e princípios constitucionais. Salvador: Juspodivm, 2008, p. 40. 
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debate, mas somente como decorrência, e não como pressuposto. 

A manifestação do Poder estatal, como uma das atividades precípuas desse ente 

soberano, é uma forma de, hipoteticamente, buscar-se a finalização de dado conflito, para que, 

se alcance almejada pacificação social. 

Independentemente do resultado obtido pela prestação jurisdicional, o certo é que 

decisões, ponderações, cogitações são realizadas ininterruptamente pelo magistrado ao longo 

do processo e, principalmente, durante o processo decisório, no qual se enquadra não só o 

provimento jurisdicional, o decisum, mas todos os atos praticados desde o recebimento do 

pedido, com a petição inicial. 

A forma como o juiz se relaciona com as partes no curso da relação jurídica 

processual já demonstra, às vezes em flagrante, às vezes de forma incipiente, as ponderações e 

decisões do julgador, inclusive com possíveis tendências quanto à solução final do litígio. 

Essa é uma importante razão, como já analisado, da delimitação de regras acerca 

do andamento processual, para que o arbítrio (preexistente ou despertado em algum momento 

no processo) do juiz não decomponha a relação de equidade e de paridade das partes em 

litígio. 

No Estado Democrático de Direito, o processo situa-se como um dos grandes 

elementos de concretização dos direitos fundamentais, o que se revela na mutação dos 

objetivos perseguidos com esse instituto – processo. Como estudado, o aspecto formal e, 

após, o aspecto material do devido processo legal revelam a preocupação teórica e pragmática 

não só da academia, mas da práxis judiciária (o que, em última verificação, decorre do 

interesse social) de adequação dos conceitos jurídicos e judiciários à evolução humana e ao 

aperfeiçoamento das instituições. 
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Dessa forma é que assevera Humberto Theodoro Júnior45: 

 

Na idéia de processo justo – anota Comoglio – insere-se, além das 
tradicionais figuras do juiz natural imparcial, do contraditório, da legalidade 
das formas, e do compromisso com a ordem jurídica substancial, ‘uma 
afirmação, não menos categórica, da efetividade dos meios processuais e das 
formas de tutela obteníveis junto ao juízo’, aos quais se agrega, ainda, o 
compromisso com os valores de ‘correção’, ‘eqüidade’ e ‘justiça 
procedimental’. 

Busca-se, de alguma forma, e sem adentrar no mérito do conceito ou de sua 

evolução histórica, a justiça, utilizando-se, para tanto, do processo judicial. Contudo, por 

simples dedução lógica, chega-se à conclusão de que a justiça, num Estado Democrático de 

Direito, somente será alcançada se o procedimento utilizado para tanto também o for. Vale 

dizer: só se alcança justiça por meio de um processo justo. 

Tenho que se aplica aqui, analogicamente, a chamada Teoria da Árvore 

Envenenada, pela qual, como cediço, uma condenação é injusta, inadequada, ilegal se baseada 

em prova colhida em desacordo com as bases do Estado Constitucional. Da mesma forma, 

inviável falar-se em resultado justo ou decisão justa se o caminho percorrido até lá - o 

processo - é injusto. Até porque justiça não é só o fim em si mesmo (o que, em última análise, 

pode conduzir ao despotismo), mas tudo o necessário para esse fim, portanto desde o início do 

processo judicial. 

Como justiça processual, pode-se, num primeiro momento, sem, contudo, 

dispensar-se outras reflexões, apontar o próprio princípio do devido processo legal, já que as 

normas estabelecidas de condução do procedimento (faceta formal) prevêem, de forma 

paritária e equânime (no mínimo, a tentativa de alcance dessa realidade) o tratamento das 

                                                 
45 THEODORO JUNIOR, Humberto. A grande função do processo no Estado Democrático de Direito. 

Revista Brasileira de Direito processual – RBDPro, Belo Horizonte, ano 15, n. 59, p. 11-21, jul/set. 2007. 
Disponível em: <http://www.editoraforum.com.br/bid/bidConteudoShow.aspx?idConteudo=41112>. Acesso 
em: 11 março 2010. 
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partes entre si e perante o Estado, na figura do juiz. 

Alguns princípios, como da paridade de armas, do contraditório, da ampla defesa, 

do devido processo legal, enfim, representam, minimamente, a necessidade imposta e 

almejada pelo Estado de Direito de manifestação e de relacionamento democrático a ser 

exercido pelo juiz com as partes. 

Essa atuação do magistrado em relação às partes decorre do cânone do Estado 

Democrático, no qual busca-se o aprimoramento das instituições mediante a dialética entre os 

cidadãos, as ideias e as instituições, incorporando os modelos estatais liberal e social, 

historicamente contemplados46. 

À luz dessa dialética com espeque constitucional, é que Cândido Rangel 

Dinamarco afirma47: 

 

O processualista moderno adquiriu a consciência de que, como instrumento a 
serviço da ordem constitucional, o processo precisa refletir as bases do 
regime democrático, nela proclamados; ele é, por assim dizer, o 
microcosmos democrático do Estado-de-Direito, com as conotações da 
liberdade, igualdade e participação (contraditório), em clima de legalidade e 
responsabilidade. 

Na ciência químico-física, é comum ouvir-se a assertiva de que a lei que rege o 

macro, rege o micro. Dessa forma também no âmbito das ciências sociais aplicadas, ao menos 

no aspecto jurídico, tendo em vista que, à luz dessa reflexão de Dinamarco, o anseio 

democrático vigente nas sociedades modernas ocidentais não se limita à estrutura estatal, mas, 

antes, incorpora-se nas manifestações de poder e nas relações interpessoais, como se dá na 

relação jurídica processual. 

                                                 
46 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de 
Direito Constitucional. 4. Ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 171. 

47 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 14. Ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 
27. 
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Dessa forma é que a democracia, minimamente, garante a manifestação dos 

interessados, na forma regulada, estabelece, no plano processual, a máxima participação das 

partes e dos demais envolvidos, para que seja fornecido ao magistrado o maior número de 

informações possível para a adequada, responsável e, principalmente, efetiva decisão a ser 

proferida. 

Essa maior efetividade processual, por lógica, não pode decorrer de processos em 

que o juiz é considerado (ou se considera) o próprio monarca, regulando, geralmente de forma 

restrita, o que as partes podem ou não fazer nos autos processuais. 

Em verdade, o juiz é, no curso do processo, o responsável pela sua condução 

(princípio do impulso oficial) e pela sua higidez político-jurídica, seja pela ordem 

procedimental, seja, ainda, pelo correto cumprimento das diretrizes constitucionais, que se dá 

pela observância das leis que se adéquem a esse sistema ou pelo descumprimento das leis que 

não se adéquem, tendo em vista, acima de tudo, a efetividade constitucional, que assegura, 

entre outros, a participação democrática nas manifestações de poder do Estado, tal qual o 

processo judicial. 

Por essa razão é que o exercício do direito de ação é muito mais amplo do que a 

mera provocação do órgão jurisdicional, motivado pelo princípio da inércia, mas, antes, “ter 

direito de ação é ter direito ao processo justo e à tutela jurisdicional adequada, efetiva e 

tempestiva, seu componente indelével e essencial”48. 

Várias são as abordagens que se pode dar ao conceito de processo justo. 

Em uma delas, observa-se que a Constituição Federal, em seu art. 133, já 

estabelece ser o advogado indispensável à administração da justiça, tendo o exercício de suas 

                                                 
48 FABIANO, Alexandre Guilherme. Estado Democrático de Direito, Jurisdição e Devido Processo Legal. 

Comentários e relações entre si. Universo Jurídico. Disponível em: 
<http://www.uj.com.br/publicacoes/doutrinas/default.asp?action=doutrina&coddou=6847>. Acesso em: 10 
ago 2010. 
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atividades regulado pela Lei n. 8.906/1994. 

Em um Estado Democrático, contudo, não cabe só aos advogados (profissionais 

conhecedores, em regra, das filigranas jurídicas) a participação no exercício das atividades 

jurisdicionais, mas aos cidadãos em geral, na qualidade de súditos de um Estado 

Constitucional que tem como sustentáculo a democracia de direito, isso é, a participação 

popular máxima calcada na regulação da Constituição e das leis. 

Por essa razão é que a evolução do processo judicial chegou a contemplar a figura 

do amicus curiae, cuja primeira aparição no ordenamento jurídico brasileiro deu-se com a 

Lei n. 9.868/1999, versando sobre a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) e a Ação 

Declaratória de Constitucionalidade (ADC), a qual também prevê a possibilidade de audiência 

pública para esclarecimentos de matérias ou circunstâncias, se assim o entender o relator, na 

forma de seu art. 7º, § 2º. 

Da mesma forma, devido à similitude do sistema estabelecido, a Lei n. 

9.882/1999, que trata do processamento e julgamento da Argüição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental (ADPF), em seu art. 6º, § 1º, estabelece a abertura de acesso aos autos 

para participação de terceiros interessados que possam contribuir com a corte o 

enriquecimento do debate devido às informações e argumentos apresentados. 

Indene de dúvida que o processamento e julgamento da ADI, ADC e ADPF, todas 

integrantes do controle abstrato de constitucionalidade, enseja ampla discussão, tendo em 

vista as profundas e largas implicações da decisão a ser proferida. Entretanto, a admissão 

desse modelo foi-se ampliando, admitindo-se a figura do amigo da corte em outras espécies 

de processo e outras necessidades de julgamento. 

No âmbito, por exemplo, do controle difuso de constitucionalidade, em que, 

havendo o acatamento pelo órgão fracionário julgador da arguição de inconstitucionalidade e 
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remetendo o julgamento, per saltum, para o plenário ou o órgão especial, poder-se-á, tendo 

em vista a objetivação do julgamento, admitir manifestem-se os legitimados do art. 103 da 

Constituição, bem como outras pessoas ou entidades, na forma disciplinada no art. 482, § 2º, 

do CPC. 

Contudo, tal dispositivo foi inserido no Código de Processo Civil pela Lei n. 

9.868/99, acima referida, o que demonstra a adoção do mesmo sistema de julgamento das 

arguições de inconstitucionalidade, seja de ordem concreta, seja de ordem abstrata. 

Posteriormente, identifica-se o art. 543-C, § 4º, do CPC, que, estabelecendo no 

âmbito do Superior Tribunal de Justiça o julgamento dos recursos especiais representativos de 

controvérsia (a chamada multiplicidade recursal), prevê a possibilidade de manifestação, 

mediante deferimento do relator, de pessoas, órgãos ou entidades com interesse na matéria. 

E aqui é mais peculiar ainda a admissão do amicus curiae, uma vez que se trata 

de julgamento de caso concreto, submetido ao tribunal competente pela uniformização da 

interpretação da legislação infraconstitucional. Muitos desses casos, ainda mais, versam sobre 

direito patrimonial disponível, nos quais, inclusive, o Ministério Público nem se manifesta, 

por não possuir assento legal na causa. 

Todavia, tendo em vista a repercussão do julgamento, diante da decisão acerca de 

questão sobre a qual existem inúmeros processos (às vezes, milhares), com idêntica matéria 

de direito, inseriu-se, em 2008, com a Lei n. 11.672, esse dispositivo, que visa propiciar maior 

agilização dos julgamentos perante o STJ, pelo qual, inclusive, torna-se obrigatória a 

manifestação do órgão ministerial, mesmo que a questão não envolva matéria cuja 

intervenção seja necessária, conforme o § 5º do mesmo art. 543-C do CPC. 

Essa amplitude da participação de pessoas, órgãos ou entidades revela certa 

superação do conceito antiquado de que somente o juiz tem condições de decidir. Em verdade, 
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o magistrado é o responsável pela decisão, mas isso não significa que outros interessados que 

possam contribuir não possam prestam essa contribuição nos autos. 

Em verdade, tendo em vista a natureza dialética, própria da relação democrática, o 

juiz, apesar de continuar tendo a competência para decidir, terá mais legitimidade quando 

maior participação da sociedade civil integrar os autos, o que demonstra abertura de ideias e 

decisões proferidas, ultrapassando-se, de certa forma, o período processual em que somente as 

partes e o Estado-Juiz poderiam atuar no feito, salvo em caso de prevista manifestação do 

Ministério Público ou de terceiros que pudessem contribuir, como peritos ou testemunhas. 

Tem-se, em verdade, que diante da possibilidade de angariar mais informações e 

opiniões para decidir, maior legitimidade é atribuída ao processo quando o juiz assim procede, 

permitindo, tanto quanto possível, para que não se atrapalhe o andamento processual, a 

participação e manifestação de todos que possam contribuir para o processo decisório. 

É certo que o juiz pode decidir a mesma questão de diversas formas, tanto que 

existem alguns meios jurídicos para que sejam diminuídas possíveis divergências 

hermenêuticas, como os embargos infringentes, os embargos de divergência, o recurso 

especial interposto por dissídio pretoriano e o incidente de uniformização de jurisprudência. 

Contudo, mesmo diante dessas formas de uniformização jurisprudencial, o órgão 

competente para solucioná-las possui, geralmente, diversas formas de decidir. Qual, então, é a 

melhor? Qual dessas formas corresponde à adequada prestação da atividade jurisdicional? 

Qual é a resposta mais adequada ao caso conduzido à baila? 

Essa questão é bastante analisada por Ronald Dworkin, pelo chamado princípio da 

integridade49, não sendo, todavia, objeto do presente estudo, por ensejar maiores reflexões. 

                                                 
49 PEDRON, Flávio Quinaud; CAFFARATE, Viviane Machado. Apontamentos para uma compreensão 

adequada do processo no Estado Democrático de Direito. Jus �avigandi, Teresina, ano 7, n. 118, 30 out. 
2003. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4317>. Acesso em: 10 ago 2010. 
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O que se analisa é simplesmente quais os requisitos para que uma sentença 

judicial seja considerada justa, diante do novel paradigma instaurado pelo art. 1º da Carta 

Maior do Estado Democrático de Direito. 

Nesse sentido, é imperioso perceber que 

 

tal paradigma vincula, necessariamente, a uma nova análise dos antigos 
institutos jurídicos, que não mais podem ser compreendidos no mesmo modo 
e forma que outrora. (...) aos mesmos [cientistas políticos] incumbe a tarefa 
de reconstruir os institutos anteriormente existentes, como também, expurgar 
de nossa ordem jurídica todos os conceitos e institutos incompatíveis com o 
novo paradigma50. 

A legitimidade da decisão não significa a aceitação pelas partes, porque, em regra, 

uma das partes sai vencida da relação jurídica processual, se houver decisão judicial de 

mérito. Em verdade, a legitimidade da decisão judicial advém do respeito ao devido processo 

legal em sua manifestação material e formal, bem como, por conseguinte, à justeza do 

processo, diante das novas necessidades existentes. 

Essas questões, entre outras, demonstram o grau de evolução, de mutação dos 

institutos processuais, decorrentes do assentamento do Estado Democrático de Direito, 

passando a existir grandes manifestações democráticas na relação jurídica processual, o que 

implica, por lógica, maior afastamento de determinações autoritárias, uma vez que a maior 

participação popular e de órgãos pertinentes no processo assegura, como já referido, ao 

magistrado, mais acesso a informações e a ponderações mais trabalhadas, contrapostas e 

refletidas. 

Dessa forma, todavia não se adentre na clássica discussão acerca do conceito de 

justiça, pode-se afirmar que no âmbito processual, justiça é, além da observância do due 

                                                 
50 PEDRON, Flávio Quinaud; CAFFARATE, Viviane Machado. Apontamentos para uma compreensão 

adequada do processo no Estado Democrático de Direito. Jus �avigandi, Teresina, ano 7, n. 118, 30 out. 
2003. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4317>. Acesso em: 10 ago 2010. 
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process of law, a atenção à maior participação e dialética processual possível. 

Processo justo é, assim, aquele no qual o magistrado exerce, da melhor forma 

possível, sua função de condutor da relação, de destinatário das provas e alegações, mas não o 

destinatário passivo, mas, sim, ativo, sem, contudo, ferir o princípio da neutralidade do juiz. 

Em algumas oportunidades, o Poder Judiciário já manifestou preocupação, mesmo 

que perfunctória, em algumas circunstâncias, acerca do processo justo, como se faz 

demonstrar por duas ementas de julgados, respectivamente, do Tribunal de Justiça do Estado 

do Rio Grande do Sul e do Superior Tribunal de Justiça, seja na esfera cível ou na penal: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE 
DE EMENDA À INICIAL PARA QUE, DESDE JÁ, SEJA FORMULADO 
O PEDIDO DE FUNDO. 
A demanda cautelar originária deste reclamo visa à proteção do direito 
fundamental ao processo justo (art. 5°, LIV, CF), que tem como elementos 
indissociáveis o direito de ação (art. 5°, XXXV, CF), o direito de defesa (art. 
5°, LV, CF) e o direito à prova (art. 5°, LVI, CF, contrario sensu), cuja 
finalidade nada mais é do que a proteção à prova, sem espaço para discussão 
sobre o direito material, que será postulado em ação principal posterior, 
acaso, de posse dos documentos solicitados, entendam os recorrentes cabível 
seu ajuizamento. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 
(4ª Câmara Cível, Rel. Des. Ricardo Moreira Lins Pastl, DJ de 22/3/2010). 
 
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. LAUDO PERICIAL. FALTA 
DE INTIMAÇÃO DA DEFESA. MANIFESTAÇÃO SOBRE O LAUDO 
EM ALEGAÇÕES FINAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. 
SANABILIDADE. 
1. O ingresso de prova nova nos autos conduz à intimação das partes para 
que se manifestem. 
2. Se o Juiz intima o Ministério Público, mas não a Defesa, para se 
manifestar sobre a prova nova, tal desequilíbrio enseja cerceamento de 
defesa, pois o processo justo pressupõe igualdade entre as partes. 
3. Entretanto, se a Defesa, em sede de alegações finais, logra manifestar-se 
sobre a prova nova, apontando seus defeitos mas deixando de formular 
qualquer requerimento, resta superada a imperfeição do ato processual. 
4. Ordem denegada. 
(HC 65.304/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 
SEXTA TURMA, julgado em 13/02/2007, DJ 30/04/2007, p. 345)  

 

Democracia não significa que a decisão legítima é sempre aquela conforme a 

 

 



 

 

41 

manifestação da maioria, mas aquela decisão da autoridade competente que observe o devido 

procedimento e a ampla participação de todos os interessados, mesmo que o provimento 

emitido seja em desacordo com a própria maioria. A legitimidade, assim, é que sejam os 

interessados ouvidos, seus argumentos ponderados e a decisão, por quem de direito, na forma 

devida, seja proferida. 

Não se pode, assim, querer que a decisão judicial seja legítima tãossomente 

quando concordantes ambas as partes, mas quando observadas essas necessidades do Estado 

Democrático de Direito. 

O processo psicológico de decisão que compete exclusivamente ao juiz é íntimo 

(é comum referir-se ao juiz como um solitário, uma vez que, não obstante o máximo de 

informações, instruções e participação de interessados, ele decide sozinho e solitariamente a 

querela), não obstante alguns estudiosos busquem desvendá-los, fazendo comparações e 

estudos de cunho juspsicofilosófico, como a influência dos filósofos gregos da antiguidade 

nesse processo íntimo decisório do magistrado51. 

Para fins jurídicos, ao menos, cabe ao magistrado, ao decidir, vinculado 

estritamente à sua consciência, verificar, antes da materialidade da lide, sua processualidade, 

isso é, verificar se o processo transcorreu de forma ponderada, justa (o que engloba, ao cabo, 

o devido processo legal, inclusive), em conformidade com o Estado Democrático de Direito e 

seus consectários lógicos. 

Ao assim decidir, valorizando a processualidade, inclusive no que se refere ao 

devido processo legal em sua faceta substancial, o magistrado age como lhe compete, o que 

não significa o acerto ou desacerto da decisão material exarada. Todavia, independente do 

resultado da decisão judicial em seu aspecto material, é legítima toda e qualquer decisão 

                                                 
51 GALVÃO FILHO, Luciano Américo. Anotações sobre a influência de Platão e Aristóteles nas decisões 

judiciais – alguns argumentos para decidir. Revista de Direito Privado. Ano 11, n. 43, jul/set 2010. São 
Paulo: RT, p. 94-133. 
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judicial cujos atos preparatórios tenham observado a justiça na relação jurídica processual. 

Nesse sentido, independe a concordância ou não das partes acerca do provimento 

jurisdicional, uma vez que, cumpridos todos esses aspectos, é legítima a decisão judicial, 

independentemente da concordância das partes e dos interessados envolvidos na questão. 
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CO�CLUSÃO 

Ante o estudo realizado, depreende-se que o Estado Democrático de Direito é 

mais do que mera utopia teórica, mas, sim, estrutura estatal firme e cotidianamente presente 

nas estruturas sociais, em especial, para os fins aqui estudados, no processo judicial, como 

manifestação do poder Estatal. 

Dessa forma, todos os atos praticados no processo devem ter como referência os 

pilares do Estado Democrático de Direito para que esse instrumento de manifestação estatal, 

somente assim, seja legítimo, isso é, seja reconhecido como hábil aos fins a que se destina e 

seja seu resultado de acordo com os anseios estatais e coletivos. 

A observância do devido processo legal, dessa forma, como uma das bases desse 

Estado de Direito de cunho Democrático, é condição para que o provimento jurisdicional seja 

legítimo e de acordo com os pilares democráticos, jurídicos, sociais e políticos da estrutura 

estatal vigente. 

Não é, contudo, só a observância da forma (rito), no aspecto estritamente 

processual, mas também no conteúdo, na face substancial da decisão judicial que se tem por 

necessário o cuidado com o devido processo, razão essa pela qual, como analisado ao longo 

do estudo, que é legítima somente a decisão que tenha atentado para o aspecto formal, assim 

como para o aspecto material do processo. 

Decorrente desses necessários requisitos, a busca da justiça, independente de qual 

lhe seja o conceito atribuído, é, na seara processual, decorrente também do Estado 

Democrático de Direito, na medida em que o processo injusto enseja, conseguintemente, uma 

decisão injusta e, em raciocínio inverso, uma decisão judicial justa não pode decorrer de um 

processo injusto. 
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Os fins, nesse aspecto reflexivo, não justificam os meios, devendo, por isso 

mesmo, ser respeitados tanto os fins como os meios, com normas as mais claras possíveis e 

interpretadas em alinhamento com os pilares do Estado. 

A função do processo no Estado Democrático de Direito, dessa forma, é assegurar 

a correta aplicação das leis, da Constituição e de seus respectivos princípios nas relações 

jurídicas processuais, de modo que o resultado obtido, independente de qual seja, alinhe-se 

com o Estado Constitucional existente. 

É desnecessária, conclui-se, a anuência de todas as partes envolvidas no processo 

com a decisão proferida para que essa seja válida. Basta, em verdade, que a decisão e o 

processo que lhe deu origem estejam alinhados com a norma constitucional, para que o 

provimento proferido seja legítimo. 

É obrigatória, portanto, a atenção ao devido processo legal formal e material, 

resultando num processo justo para que legítima seja a decisão judicial. Contudo, não é 

obrigatória a anuência das partes para que haja essa legitimidade, já que, em regra, dessa 

decisão judicial resulta ao menos uma parte vencida. 

A justiça processual, assim, com observância do due process of law material e 

formal, é pressuposto para a justiça da decisão judicial, seja qual for esse conceito e seus 

significados.  
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