
Instituições de Direito Público e Privado. 

 

O PROCESSO E O DIREITO PROCESSUAL 

 

As Funções Jurídicas do Estado Moderno 

Objetivo - síntese Estado Contemporâneo  BEM COMUM 

JURISDIÇÃO  projeção do BEM COMUM  pacificação com justiça. 

 

ESTADO BRASILEIRO (193, CF/88):  

“ordem social tendo como base o primado do trabalho e como objetivo  o bem-estar e 

a justiça sociais.” 

 

FUNÇÃO PRIMEIRA: LEGISLAÇÃO 

Atribuição de direitos, poderes, faculdades, deveres e obrigações. 

Normas de caráter genérico e abstrato. 

Cria verdadeiros tipos jurídicos (espécies de formas de atuação social e de condutas 

direcionadas ao cidadão para o bem-viver - conduta desejada ou reprovada ). 

 

FUNÇÃO SEGUNDA: JURISDIÇÃO 

Resolução de conflitos. 

Aplicação do direito à espécie fática (fase de cognição). 

Realiza procedimentos e medidas para a efetivação do direito reconhecido (fase de 

execução). 

 

Aplica-se a todos os ramos do direito (exemplos): 

AO DIREITO ADMINISTRATIVO = porque há relação entre seus órgãos 

jurisdicionais, os serventuários da justiça e o Estado; 

AO DIREITO PENAL = porque estabelece a tutela do processo (“dos crimes contra a 

administração da justiça”); 

AO DIREITO CIVIL = frequente remissão às leis processuais no que respeita à 

capacidade processual, ao domicílio, à qualificação jurídica da pretensão e reflexos nas regras 

de competência. 

 



 

 

 PRINCÍPIOS DO DIREITO PROCESSUAL 

 

1. DO JUIZ NATURAL: Somente é juiz o órgão investido pelo Estado. É o juiz 

constitucional. “(...)exige não só uma disciplina legal da via judicial, da competência 

funcional, material e territorial do tribunal, mas também uma regra sobre qual dos órgãos 

judicantes e qual juiz, em cada um desses órgãos, individualmente considerado, deve exercer 

a sua atividade.(...)” (RUI PORTANOVA, in  ‘Princípios do Processo Civil’ , Liv. do 

Advogado Ed., Porto Alegre, 1997) 

 

TRÊS CONCEITOS FUNDAMENTAIS PARA O PRINCÍPIO DO JUIZ 

NATURAL: 

 

Somente são órgãos jurisdicionais os instituídos constitucionalmente; 

Ninguém pode ser julgado por órgão constituído após a ocorrência do fato; 

Existência de uma ordem taxativa de competências jurisdicionais entre os juízes pré-

constituídos de maneira a excluir a possibilidade de prática discricionária por quem quer que 

seja.  

 

2. DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO: Ne procedat judex ex officio  NÃO 

PROCEDA O JUIZ DE OFÍCIO; Nemo judex sine actore  NINGUÉM É JUIZ SEM 

AUTOR. 

  

3. DA IMPARCIALIDADE DO JUIZ: primeira condição para exercício de sua 

função no processo; deve colocar-se entre e acima das partes; é pressuposto de instauração 

válida da relação processual; é nesse sentido que como órgão jurisdicional é subjetivamente 

capaz.  

 

“Toda pessoa tem direito, em condições de plena igualdade, de ser ouvida 

publicamente e com justiça por um tribunal independente e IMPARCIAL, para a 

determinação de seus direitos e obrigações e para o exame de qualquer acusação contra ela 

em matéria penal.” (DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DO HOMEM, ONU, 

Paris 1948) 



  

4. PRINCÍPIO DA IGUALDADE: As partes e os procuradores devem receber 

tratamento igualitário;  diferenças entre IGUALDADE FORMAL e IGUALDADE 

SUBSTANCIAL; 

 

Efetivação do princípio da IGUALDADE REAL E PROPORCIONAL  Para ADA 

GRINOVER “tratar igualmente aos substancialmente iguais”; Para RUI BARBOSA (in 

‘Oração aos Moços’) “tratar desigualmente os desiguais”  ATINGIMENTO DA 

IGUALDADE SUBSTANCIAL. (ex.: 1211-A, CPC c/c art. 71, Lei nº 10.741/2003 (Estatuto 

do Idoso) 

 

EXCEÇÕES AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE (ou proteções ao interesse público): 

1. Prazos em quádruplo ou em dobro  em benefício da Fazenda Público ou do 

Ministério Público; 

2. Remessa necessária (ou obrigatória = antigo recurso ex officio) nas decisões 

contrárias à Fazenda Pública; 

3. Tratamento generoso dado à Fazenda Pública no pagamento de percentual inferior 

de honorários de sucumbência ao que seria pago por parte comum; 

4. Procrastinação do pagamento de custas processuais (dispensa de preparo imediato); 

5. Concessão de cautelar independentemente de justificação prévia ou de caução. 

 

5. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA:  Audiatur et altera 

pars  “Ouça-se (esta) e a outra parte”.  CONTRADITÓRIO 

Bilateralidade da ação  bilateralidade do processo  Nemo inauditus danmnari 

potest  “Ninguém pode ser condenado sem ser ouvido.”  AMPLA DEFESA. (5º, LV, 

CF) 

 

 

Processo Penal  são indispensáveis: 

Defesa Técnica (advogado) ou Autodefesa (possibilidade de o acusado de ser 

interrogado e de presenciar todos os atos instrutórios). (Autodefesa pode ser direito 

disponível pelo Réu, que pode optar pelo silêncio)  

 

 


