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RESUMO 
 
 

Atualmente a vontade popular parece contrariar o princípio mais básico do nosso 
Sistema Jurídico: O Devido Processo Legal. O presente artigo visa demonstrar 
que, apenas por pressões momentâneas, estamos colocando em risco décadas 
de ganhos no âmbito dos Direitos Humanos quanto à tramitação processual, só 
para que alguns poderosos sejam condenados. Para tanto, foram pesquisadas 
doutrinas, leis e artigos desde 1988. O corte metodológico abrange somente o 
Direito Processual Civil. Foi utilizado o método dedutivo. 
 

 

Palavras-chave: Devido Processo Legal. Direitos Humanos. Ampla Defesa. 

Contraditório. João Sem Terra. Magna Carta de 1215. 

 

 

RESUMEN 

Hoy la voluntad popular parece contradecir el principio más básico de nuestro 
sistema legal: el debido proceso. Este artículo tiene como objetivo demostrar 
que, solo por presiones momentáneas, estamos poniendo en riesgo décadas de 
ganancias en derechos humanos en el proceso, solo para que algunos 
poderosos sean condenados. Con este fin, las doctrinas, leyes y artículos han 
sido investigados desde 1988. El corte metodológico cubre solo el Derecho 
Procesal Civil. Se utilizó el método deductivo. 
 

 

Palabras clave: Debido Proceso Legal. Derechos Humanos. Defensa Ancha. 
Contradictorio. João Sem Terra. Carta Magna de 1215. 
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INTRODUÇÃO 

 

  

Este artigo comprovará que, apenas para ver poderosos condenados, o 

brasileiro arrisca seus direitos humanos no âmbito do processo judicial. 

 E isso só será possível com uma análise profunda acerca do tema e, por 

essa razão, o presente texto será dividido em três capítulos. No primeiro, 

trataremos sobre as origens do Devido Processo Legal no mundo e no Brasil. O 

segundo capítulo abordará a questão sob a ótica do Código de Processo Civil 

Brasileiro. Por fim, o terceiro capítulo versará sobre o perigo de abrirmos mão 

dos nossos direitos, apenas para vermos condenados, poucos poderosos. 

 Para tanto, nos valeremos de pesquisas a serem realizadas em artigos, 

doutrinas e leis. Por uma questão de praticidade, delimitarei o estudo ao tempo 

da Constituição da República Federativa do Brasil atualmente vigente, a qual 

fora promulgada no ano de 1988, notadamente no que versa sobre o Código de 

Processo Civil. O método utilizado é o dedutivo. 

 O objetivo deste trabalho é reforçar a ideia de que não podemos abrir 

mão de princípios, regras e valores, apenas e tão somente para colocarmos na 

cadeia, gente que até bem pouco tempo atrás, parecia inatingível. 

 

 

1. CONCEITOS FUNDAMENTAIS 

 

 

 É preciso conceituar os três pilares que sustentam o presente texto: 

Devido Processo Legal, Ampla Defesa e Contraditório. 

 

 

1.1  DIGRESSÃO HISTÓRICA 

 

 

 Historicamente pode-se dizer que os primeiros traços do que viria ser o 

nosso atual Devido Processo Legal, formaram-se durante o reinado de João 
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Sem-Terra, que foi obrigado a selar um documento intitulado como “Grande 

Carta das Liberdades, ou Concórdia Entre o Rei João e os Barões Para a 

Outorga das Liberdades da Igreja e do Rei Inglês”.  

Como tal documento modificaria para sempre os poderes do Soberano da 

Inglaterra, ele não foi assinado por livre e espontânea vontade, mas sim por 

pressão dos Barões e do Clero, que compunham parte significativa da elite à 

época. Considerando a má vontade do Rei para com tal legislação, a mesma 

logo viria a ser descumprida de maneira proposital durante o seu Reinado. 

Dentre os seus mais diversos artigos, a então revolucionária legislação 

trazia em seu escopo, que o Soberano inglês não tinha mais o poder de criar 

novos impostos ou de criar, modificar ou suprimir as leis existentes antes de 

consultar o chamado “Grande Conselho”, que não passava de um grupo formado 

por membros do Clero e da Nobreza, ou seja, a elite da época dos fatos.  

Outra modificação de grande valor, sobretudo para este artigo, era a de 

que súdito algum poderia ser preso sem que tal ato fosse precedido por um 

processo judicial com regras e punições definidas com antecedência. Assim, 

pode-se afirmar, inclusive, que a própria Democracia ganhou um novo contorno 

e, apesar de ainda não ser perfeita, melhorou sobremaneira a vida das pessoas. 

Sir Winston Leonard Spencer Churchill, que ocupou diversos cargos no 

governo do Reino Unido ao longo de sua vida, inclusive o de Primeiro-Ministro 

por duas vezes, em 11 de novembro de 1947, bradou na oportunidade em que 

fez uso da palavra na Casa dos Comuns, algumas palavras bastante 

interessantes e oportunas sobre o tema: "A democracia é a pior forma de 

governo, salvo todas as demais formas que têm sido experimentadas de tempos 

em tempos" (Churchill, 2011). 

Para ilustrar o tópico, importante que se demonstre, tal como era, o trecho 

do texto onde consta a citação ao que viria a ser o nosso Devido Processo Legal:

  

 

Nenhum homem livre será detido ou sujeito à prisão, ou privado 
dos seus bens, ou colocado fora da lei, ou exilado, ou de 
qualquer modo molestado, e nós não procederemos nem 
mandaremos proceder contra ele senão mediante um 
julgamento regular pelos seus pares ou de harmonia com a lei 
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do país. Não venderemos, nem recusaremos, nem protelaremos 
o direito de qualquer pessoa a obter justiça. 

 

 No Brasil, o conceito de Devido Processo Legal é relativamente antigo, 

pois já era respeitado na época histórica denominada “Brasil Colônia”, mas 

ganhou ainda mais força com o advento da Constituição da República de 1988, 

a qual trata expressamente sobre o assunto em seu badalado Artigo 5º, que fala 

sobre as garantias e direito individuais, precisamente em seus incisos LIV e LV. 

 

Artigo 5º - (...) LIV – ninguém será privado da liberdade ou 

de seus bens sem o devido processo legal. LV – aos 

litigantes em processo judicial e administrativo, e aos 

acusados em geral, serão assegurados o contraditório e a 

ampla defesa, com os meios de recurso a ela inerentes. 

 

Vale dizer ainda, que o Supremo Tribunal Federal também já se debruçou 

sobre o tema, tal como ocorreu no Mandado de Segurança 28495/PR, no 

Habeas Corpus 96531/PR e na Suspensão de Liminar 1215/BA, em que 

reafirmou que o Devido Processo Legal não pode ser desconsiderado nas 

relações privadas, mais notadamente para possibilitar o exercício regulamentar 

da Ampla Defesa. 

  

 

1.2 DEVIDO PROCESSO LEGAL 

 

 

Como já dito acima, o Princípio do Devido Processo Legal está elencado 

na Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso LIV. Sua finalidade é garantir 

que que as pessoas só serão privadas de sua liberdade ou terão direitos 

limitados após um processo legal, o qual será levado à cabo pelo Poder 

Judiciário, que deverá proporcionar um juiz natural e garantir que, durante a 

tramitação do mesmo, haja espaço para o Contraditório e para a Ampla Defesa, 

sob pena de nulidade. 
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Leigos podem acreditar que tais princípios somente são aplicados ao 

Direito Penal, mas isso passa longe da verdade, pois quaisquer processos, 

inclusive os Cíveis, Administrativos e até mesmo os particulares (aqueles 

realizados por clubes com fundamento em seus Estatutos, por exemplo), devem 

observar tais preceitos. 

Aparentemente, trata-se de algo simples de se proporcionar, entretanto 

não é essa a realidade. Tanto que a nossa Suprema Corte teve que tratar do 

tema, editando a Súmula Vinculante de número 14. Senão vejamos: 

 

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso 

amplo aos elementos de prova que, já documentados em 

procedimento investigatório realizado por órgão com 

competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do 

direito de defesa. 

 

Após a edição da citada Súmula Vinculante, a qual data de 2 de fevereiro 

de 2009, o cidadão passou a ter certeza de que, caso a autoridade coatora não 

lhe garantisse amplo acesso aos elementos de prova já documentados, poderia 

se socorrer do Poder Judiciário para fazê-lo. Mas, mais do que isso, a própria 

sociedade se viu mais segura quanto aos seus direitos processuais. Foi nesse 

sentido que se manifestou Diego Prezzi Santos: 

 

Com o enunciado 14 a ampla defesa — apesar das diversas 
interferências e do delírio legiferante que lança efeitos sobre a 
sociedade e o legislativo — fica revigorada e juntamente com 
matérias ainda a serem decididas advindas da reforma do 
Código de Processo Penal há formação de arcabouço social 
resistente. 

 

Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, o Supremo 

Tribunal Federal vem se preocupando cada vez mais em garantir que os 

operadores do Direito possam ter meios de propiciar aos cidadãos, uma 

atividade processual justa, célere e eficaz. Nesse contexto, temos que o Devido 

Processo Legal somente será efetivo caso as atitudes das partes e atores 

processuais forem compatíveis com as necessidades que o caso concreto 
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impõe, não podendo jamais existirem atos praticados apenas por mera 

formalidade. É o que ensina Lucivaldo Maia Rocha : 

 

Antes de significar mero apego ao formalismo, especialmente 
positivista, o devido processo legal constitui princípio 
constitucional atinente à todos os níveis de processo 
representativo da segurança jurídica. Não nos remete à simples 
ideia de procedimento, como sequência de atos concatenados 
formalmente previstos para entrega efetiva de uma jurisdição 
justa, com respeito às garantias processuais.  

 

 

1.3 DOS SUBPRINCÍPIOS  

 

 

 Dentro do Princípio da Ampla Defesa, que funciona como um pilar central 

de sustentação para todo o Sistema Jurídico, temos oito subprincípios, os quais 

fazem com que todos os processos, ao seu termo, sejam justos, válidos e 

eficazes. São eles: Segurança Jurídica, Acesso à Jurisdição, Igualdade 

Processual Material, Contraditório, Ampla Defesa, Duplo Grau de Jurisdição, 

Justiça da Decisão e Duração Razoável do Processo. 

 A Segurança Jurídica objetiva trazer previsibilidade nos procedimentos 

processuais e nas condutas entre os participantes da lide, quer sejam pessoas 

físicas, jurídicas ou o próprio Estado. 

 Já o Acesso à Jurisdição versa sobre a universalidade processual, 

garantindo acesso ao Poder Judiciário, a todos que dele queira se socorrer, 

inclusive aos que não dispões de recursos financeiros para tanto. 

 Igualdade Processual Material, por sua vez, quer dizer que é 

imperativo haver igualdade de condições entre as partes quando em juízo. É 

por essa razão, por exemplo, que os maiores de 60 anos e os portadores de 

doenças graves, por exemplo, gozam de prioridade na tramitação dos 

processos. 

 O Contraditório, com certeza é um dos mais importantes subprincípios 

do Devido Processo Legal, pois é ele que garante a obrigatoriedade de se 
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ouvir, durante o feito, a parte contrária, dando a ela a possibilidade de 

argumentar, produzir provas e atos que sejam capazes de modificar a decisão 

do julgador. 

 Ao lado do Contraditório caminha a Ampla Defesa, que tem o condão 

de possibilitar aos partícipes processuais, o direito de se socorrer ao próximo 

grau de jurisdição, por meio do recurso cabível. A Ampla Defesa também 

garante o direito de a parte, por si ou por seu Advogado, pronunciar-se durante 

o curso do processo. 

 O Duplo Grau de Jurisdição, por sua vez, existe para possibilitar que as 

partes litigantes em um processo administrativo ou judicial possam ter o seu 

caso reanalisado, o que na maioria das vezes é feito por órgãos de 

uma instância superior. Ele objetiva garantir que erros judiciários não 

prejudiquem as pessoas. 

 A Justiça da Decisão é o que o nome diz: Ao final do processo, ele precisa, 

sempre que possível, dar uma decisão ao problema que lhe deu origem. E, caso 

essa decisão tenha vencido obstáculos que originariam uma Sentença Sem 

Julgamento do Mérito, ela deve ser justa no sentido de propiciar paz social e 

exequível no sentido de poder ser posta em prática no mundo real. 

 E, por fim, temos a Duração Razoável do Processo, que não visa dar uma 

espécie de prazo de validade às lides, mas sim garantir que elas não sejam 

infinitas. É bem verdade que tal definição é um tanto vaga, mas pode-se dizer 

que um ato processual tem duração razoável quando outro de igual 

complexidade e forma leva uma quantidade de tempo semelhante para ser 

executado. Portanto, de maneira simplista, compreende-se que o Princípio da 

Duração Razoável do Processo está sendo desrespeitado quando se extrapola 

certo tempo para a execução de um ato judicial, sem que tal possa ser 

adequadamente justificado. Por fim, não custa lembrar que o fim de uma 

contenda se dá somente quando a parte vencedora obtiver para si, em 

definitivo, tudo aquilo que pretendia obter quando procurou a tutela do Estado. 
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2. O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL VIGENTE E O PRINCÍPIO DA 

AMPLA DEFESA 

 

 

 A mais recente e significativa reafirmação da importância do Princípio da 

Ampla Defesa para os processos se deu com a promulgação do Código de 

Processo Civil, no ainda recente ano de 2015. 

 Isso porque em todo o seu corpo, é possível notar que o legislador 

procurou garantir que o princípio supracitado não apenas exista, mas que seja 

de fato aplicável, afinal, não uma Nação democrática como a nossa não poderia 

continuar admitindo que as contendas levadas ao Estado deixassem de ser 

analisadas por meros erros formais, oportunidades em que eram julgadas sem 

resolução de mérito, ou então que recursos não fossem admitidos por falta de 

pagamento de custas ou porque um carimbo não estava visível o suficiente. 

 Foi com esse espírito reformador, que o Código de Processo Civil nos 

brindou com seus artigos 8º, 9º e 10º. Embora aparentemente simples e 

desnecessários, eles são, em verdade, revolucionários. O oitavo diz que 

Magistrado deve zelar para que o Princípio do Contraditório realmente ocorra, 

não apenas de maneira formal, mas sim verdadeira. Já o nono institui que 

exercício do Contraditório deve ser anterior à produção de sua Decisão, 

ressalvadas algumas exceções. Por fim, o artigo décimo, de maneira 

absolutamente clara, impede a produção das doutrinariamente conhecidas 

“decisões-surpresa”, que tiravam a segurança jurídica dos processos, por não 

darem às partes, a possibilidade de manifestação prévia sobre os atos judiciais. 

Antes, as partes tinham o direito de falar, e agora elas tem o direito de 

serem ouvidas. Ou seja, o Julgador precisa se atentar a todos os argumentos 

deduzidos nos autos, sob pena violação do Devido Processo Legal. 

Quando interpretados conjuntamente, os Princípios do Contraditório, da 

Ampla Defesa, da Cooperação (o qual prevê que todos os atores do processo 

precisam se ajudar mutuamente, objetivando a solução do conflito) e a proibição 

das “Decisões-Surpresa”, temos que todo o sistema jurídico ficou mais seguro, 

próximo da realidade e, portanto, mais confiável. 
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3. RELATIVIZAÇÃO DAS GARANTIAS PROCESSUAIS 

 

 

 Ao longo dos últimos anos, notadamente após a onda de protestos que 

tomou o Brasil em 2013 com passeatas exigindo maior qualidade e menores 

tarifas no transporte público e posteriormente melhorias na educação, segurança 

e saúde, acordaram o pacato povo brasileiro, que de uma hora para a outra, 

começou a se interessar por casos de corrupção e de tentativas por parte dos 

poderosos, de tolher o poder investigativo do Ministério Público. Tudo isso levou 

ao impeachment da ex-Presidente da República, Dilma Vana Rousseff (PT), em 

31 de agosto de 2016.  

 Foi nesse mesmo clima persecutório, em sua maioria criado e alimentado 

pelas grandes corporações de mídia que, em 17 de fevereiro de 2016, o 

Supremo Tribunal Federal entendeu, durante o julgamento do Habeas 

Corpus Nº. 126.292, que seria possível o cumprimento da pena privativa de 

liberdade após a condenação no âmbito do segundo grau de jurisdição. Na 

oportunidade, o já falecido Ministro-Relator Teori Zavascki afirmou durante o seu 

polêmico voto, o qual foi aclamado por grande parcela do indignado povo 

brasileiro: 

 

Não se mostra arbitrária, mas inteiramente justificável, a 
possibilidade de o julgador determinar o imediato início do 
cumprimento da pena, inclusive com restrição da liberdade do 
condenado, após firmada a responsabilidade criminal pelas 
instâncias ordinárias. 

 

 Posteriormente, a Máxima Corte voltaria a reafirmar a possibilidade de 

prisão após condenação em segunda instância, ferindo de morte o artigo 5º, LVII 

da Constituição Federal de 1988, que afirma “ninguém será considerado culpado 

até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”. 

 Apesar de ser grave e de violar direitos humanos e processuais, a 

medida agradou boa parte da população, que não acreditava mais na 
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capacidade do Poder Judiciário de fazer justiça, sob a alegação de que somente 

os pobres iam para a cadeia, enquanto os ricos arrastavam os processos até 

que a pena prescrevesse. 

 Com tanta gente importante atrás das grades, notadamente por ações 

da chamada Operação Lava Jato, a população apoiou integralmente o trabalho 

desenvolvido, transformando juízes, promotores, e policiais federais em heróis 

nacionais. As pessoas passaram a minimizar atos graves como a violação do 

sigilo telefônico da Presidente da República, Dilma Rousseff, que fora pega 

planejando dar cargo de Ministro de Estado para o ex-Presidente Lula, numa 

clara manobra para tentar evitar sua prisão. Também foram desconsideradas as 

decretações ilegais de prisão, desmembramentos processuais à revelia do 

Supremo, violação do Princípio da Prevenção, violações do Princípio da Ampla 

Defesa, condenações sem embasamento legal válido e intimações ilegais de 

advogados. 

 Por fim, ultimamente tem-se dito, por meio de supostas mensagens de 

texto e áudio vazadas para a imprensa, que o ex-Juiz e atual Ministro da Justiça 

e Segurança Pública, Sérgio Fernando Moro, teria orientado os integrantes do 

Ministério Público e vice-versa, sobre como deveriam agir, quem deveriam 

prender ou não. Tudo em desfavor dos acusados na Operação Lava Jato.  

 Apesar de serem aparentemente reais, a veracidade das citadas 

mensagens ainda não foi comprovada por peritos, de modo que não se pode 

sequer teorizar muito sobre o assunto. Mas o interessante, mais uma vez, é 

constatar que boa parte da população não parece se importar com o fato, ainda 

que ele seja verdadeiro. 

 Caso sejam verídicas as mensagens, elas ofendem de morte diversos 

princípios do Direito, mas sobremaneira o da Paridade de Armas, o qual reza 

que para ser justo, um processo judicial ou administrativo precisa garantir que 

as partes litigantes possam demandar em condições de igualdade. É por essa 

razão, por exemplo, que na Justiça do Trabalho, ante à superioridade financeira 

do patrão perante o empregado, ao segundo, quase sempre são garantidos os 

auspícios da gratuidade judiciária e ao primeiro não. Tal princípio se demonstra 

ainda mais valioso quando o cidadão litiga contra grandes corporações ou contra 

o Estado. Entretanto, considerando a nova sistemática consensualista adotada 
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pelo Código de Processo Civil, o termo “paridade de armas” não deveria mais 

ser utilizado, conforme explana Vallisney de Souza Oliveira: 

 

A doutrina, a jurisprudência e a própria lei por vezes se serve da 
analogia para se referir ao princípio da igualdade no processo 
difundindo a expressão paridade de armas ou igualdade 
de armas necessárias para o bom combate ou litigância 
processual entre adversários, uma forma de explicar a 

necessidade de que as partes, do início ao fim, tenham as 
mesmas condições, possibilidades e oportunidades para que 
possam obter uma decisão justa do órgão judicial. Tais jargões 
jurídicos, nos tempos atuais não estariam mais em total sintonia 
com o princípio da consensualidade como escopo do processo, 

sobretudo civil. Daí talvez fosse o caso de se cogitar da 
propagação de expressões mais afinadas com o processo 
contemporâneo, baseado na prevalência dos direitos humanos 
e da pacificação. 

 

 Tem-se visto nos últimos tempos, com fulcro no artigo 139, IV, do Código 

de Processo Civil, uma maior flexibilização quanto às penas tradicionais e 

existentes na já citada Carta, vez que as mesmas estão sendo substituídas, 

algumas vezes de maneira ilegal e arbitrária, por medidas coercitivas como 

apreensão de bens e passaportes, suspensão do direito de dirigir e etc. Isso 

porque se mostram adequadas com a realidade, pois forçam o adimplemento da 

obrigação imposta, sem onerar em demasia o Estado, por meio do seu falido 

sistema prisional. 

 E é esse justamente o norte adotado pelo Ministro do Superior Tribunal 

de Justiça, Luis Felipe Salomão, durante voto proferido no Recurso em Habeas 

Corpus Nº. 97.876 - SP: 

 

Assim, é possível afirmar que, se o art. 139, IV, da lei processual, 
que estendeu a positivação da atipicidade dos atos executivos, 
teve como escopo a efetividade, é indubitável também que 
devem ser prestigiadas as interpretações constitucionalmente 
possíveis. Vale dizer, pois, que a adoção de medidas de 
incursão na esfera de direitos do executado, notadamente 
direitos fundamentais, carecerá de legitimidade e configurar-se-
á coação reprovável, sempre que vazia de respaldo 
constitucional ou previsão legal e na medida em que não se 
justificar em defesa de outro direito fundamental. É que objetivos 
pragmáticos, por mais legítimos que sejam, tal qual a busca pela 
efetividade, não podem atropelar o devido processo 
constitucional e, menos ainda, desconsiderados direitos e 
liberdades previstos na Carta Maior. 
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CONCLUSÃO   

 

 

 O objetivo deste estudo não era adentrar na seara política do Brasil atual, 

e muito menos analisar se a Operação Lava Jato foi, é ou será parcial, afinal não 

tivemos meios de proceder com esse tipo de pesquisa. Nosso objetivo, por outro 

lado, foi tão somente apontar que, apesar das inúmeras metas alcançadas, no 

decorrer do caminho, procedimentos padrões foram deixados de lado e direitos 

processuais foram desconsiderados, demonstrando que arbitrariedades foram 

cometidas sob a alegação de que os poderosos finalmente estavam indo para a 

cadeia, e que tudo isso não é bom para o nosso já fragilizado Sistema de Justiça, 

que é moroso, ineficiente e perdulário. 

 A relativização dos direitos humanos sob qualquer aspecto e em 

qualquer seara da experiência humana tem-se demonstrado repetidas vezes 

como maléfica. Para ficarmos em apenas um exemplo dentre os inúmeros 

existentes, podemos citar a Alemanha na época da Segunda Grande Guerra 

Mundial. 

 Ao longo desse estudo, percebi que as pessoas tendem de não se 

importar com a perda de direitos que não as atinge no dia a dia, como por 

exemplo aconteceria se lhes fosse retirado o direito de ir e vir livremente. O que 

não quer dizer que, em algum momento da vida, isso não ocorrerá, quer seja 

porque estão elas mesmas enfrentando um processo judicial, ou porque 

conhecem alguém próximo que esteja. 

 A pesquisa apontou que, apesar de termos evoluído enquanto sociedade 

no que diz respeito às garantias processuais do Devido Processo Legal, estamos 

passando por uma década de relativização desses importantes direitos, em troca 

de vermos o Poder Judiciário agindo em meio aos ricos e poderosos, o que de 

fato, nunca aconteceu em larga escala.  

 Com tudo isso, tornou-se cristalino que para termos uma Nação 

próspera, igualitária e com segurança jurídica, não podemos relativizar as regras 

processuais existentes, a troco de prendermos uns e outros. Se queremos ter 

um Poder Judiciário mais eficiente e capaz de cumprir a sua missão precípua, 
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que é a de punir os que cometem ilícitos sem que para isso seja necessária longa 

e árdua batalha processual, devemos eleger parlamentares e chefes do 

Executivo comprometidos com o interesse coletivo. Eles sim, munidos do poder 

constitucional a eles outorgado pelo povo, terão a capacidade de criar novas leis 

e aprimorar os sistemas já existentes, de modo a diminuir o tempo entre o 

cometimento de um crime, e sua punição efetiva.  
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