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INTRODUÇÃO. 

 

 

O tema desta tese é a jurisdição voluntária. Contudo, é preciso ressaltar, 

já de início, que não se trata de estudar procedimentos típicos de jurisdição voluntária nem 

se cuida de limitar o estudo pela mera análise do instituto. 

 

Ao se optar pelo exame da jurisdição voluntária, o que se pretende expor 

são as manifestações dessa forma de exercício de jurisdição na atuação do juiz, como 

maneira de alcançar o provimento buscado pelas partes. 

 

Ao longo da história, a jurisdição voluntária sempre foi tema avesso a 

sistematizações. Diante de suas características híbridas, por vezes assemelhando-se ao 

exercício de função jurisdicional, por vezes à atividade administrativa, os doutrinadores 

constantemente encontraram dificuldade em sistematizá-la e, notadamente, em situar, de 

forma exata, certos provimentos que ora se aproximavam do exercício de jurisdição 

contenciosa, ora do exercício de jurisdição voluntária. Apenas para se ilustrar tal 

dificuldade, é de se lembrar que Francesco Carnelutti, após longo processo de mutação de 

seu pensamento, terminou por incluir, na jurisdição voluntária, um rol vastíssimo de 

procedimentos, alargando a noção dessa espécie de jurisdição como toda aquela tendente à 

prevenção de uma lide.1 

 

Dessa maneira, o objetivo não será sistematizar ou classificar a jurisdição 

voluntária, o que, de mais a mais, já não despertaria, no atual estágio de nossa doutrina, 

grande interesse. 

 

                                                 
1 Istituzioni del nuovo processo civile italiano, 4ª ed., v.1, Foro Italiano:Roma, 1951. Para se ter uma ideia da 
polêmica em torno da sistematização e da natureza jurídica da jurisdição voluntária, veja-se que, até hoje, na 
Itália, não se chegou a uma conclusão. Assim é que, já na primeira década do século atual, por exemplo, 
Jannuzzi e Lorefice aduzem: “È da condividere l`opinione, ormai prevalente, che afferma la natura 
giurisdizionale della volontaria giurisdizione” (JANUZZI, Ângelo, LOREFICE, Paolo, La volontaria 
giurisdizione, Milano:Giuffrè, 2006, p. 4); enquanto Giovanni Santarcangelo aponta: “La dominante dottrina 
ritiene che la volontaria giurisdizione sia attività solo formalmente giurisdizionale, ma sostanzialmente 
amministrativa” (SANTARCANGELO, Giovanni, La volontaria giurisdizione, 2ª ed.,vol. I, Milano:Giuffrè, 
2003, p. 8) 
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Por isso, apenas o primeiro capítulo é dedicado a uma breve análise da 

evolução histórica da jurisdição voluntária e às discussões travadas, no seio da doutrina 

italiana, a respeito de sua natureza jurídica. Ao fim do capítulo, como se verá, faz-se a 

opção pela natureza jurisdicional, preparando-se o terreno para o que será o verdadeiro 

desiderato do trabalho. 

 

Os três capítulos seguintes visam a justificar a opção pela corrente 

jurisdicionalista. 

 

Primeiro, estudam-se os institutos de teoria geral do processo que, por 

longo tempo, levaram parte da doutrina a diferenciar a jurisdição voluntária da jurisdição 

contenciosa. Busca-se comprovar que essas distinções já não são de grau suficiente a 

fundamentar essa diferenciação. 

 

Segundo, constata-se que a lide - em seu conceito tradicional - já não 

pode ser utilizada como elemento caracterizador da jurisdição, tendo em vista a existência 

de determinadas ações em que sua presença não é essencial. 

 

Os exemplos, ao mesmo tempo em que trazem a comprovação da 

aproximação entre os modos de ser do exercício do poder jurisdicional, ressaltam a forma 

de atuação do juiz. Trata-se de uma atuação de caráter inquisitivo, que busca atingir o 

interesse público à base do provimento pedido. O capítulo é dedicado àqueles processos de 

caráter objetivo, em que se mostra mais relevante atingir – e, portanto, descobrir – o 

interesse público inerente ao provimento do que tutelar direitos subjetivos. Busca-se 

desvencilhar o exame da jurisdição da noção clássica de lide, tão arraigada em nosso 

raciocínio. 

 

Depois, com base na visão instrumentalista do processo civil, aprofunda-

se a tentativa de aproximar a jurisdição voluntária e a jurisdição contenciosa, desaguando o 

quarto capítulo na conclusão sobre a unidade da jurisdição civil. 

 

A manifestação de uma atuação assemelhada àquela de jurisdição 

voluntária ou, em outras palavras, a ingerência de um modo de ser típico de jurisdição 
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voluntária na atividade dos juízes e em recentes reformas processuais inspiradas no 

instrumentalismo, não ficou alheia à percepção de autores de autoridade, como José 

Ignácio Botelho de Mesquita.2De maneira crítica, o prestigiado professor aponta para a 

simplificação das formas, o aumento de poderes do juiz e a busca pelos escopos político e 

social por meio do processo como uma tendência arbitrária, cuja implantação em nosso 

ordenamento ignora experiências passadas, que demonstram, conforme seu ponto de vista, 

a ligação entre essas características e Estados autoritários. 

 

Por isso, embora com conclusões opostas, o capítulo final da tese é 

dedicado ao exame da chamada discricionariedade judicial. Ressaltada a principal 

característica da jurisdição, o exercício de poder, o estudo caminha na direção de 

aproximar as funções administrativa e jurisdicional, tomando por base esse elemento 

comum. E, se função administrativa e jurisdicional se assemelham, sob o viés da 

característica comum do exercício de poder, da mesma maneira a discricionariedade está 

presente em ambas as atividades. 

 

Justamente porque a jurisdição voluntária – embora se defenda sua 

natureza jurisdicional – situa-se na fronteira entre atividade jurisdicional e atividade 

administrativa, acreditamos que o estudo de seu modo de ser seja útil para a demonstração 

de que é possível defender, em certas hipóteses, o exercício de discricionariedade judicial. 

 

Para tanto, após explorar as características comuns entre a atividade 

administrativa e a atividade jurisdicional, o trabalho visará a expor as modernas 

concepções de discricionariedade no direito administrativo e de que maneira a mesma 

noção pode ser transportada para o âmbito jurisdicional. Sucessivamente, abordar-se-á a 

contraposição entre interpretação e discricionariedade, sopesamento de direitos, a atual 

visão de jurisdição como tendente a atuar princípios constitucionais e, por fim, a questão 

sobre a criação do direito por intermédio da interpretação. 

 

Tornando ao início da introdução, pode-se dizer que o interesse do exame 

da jurisdição voluntária, nos propósitos desta tese, é identificar as manifestações de 

características advindas de seu modo de ser, notadamente na atuação do juiz e nos 
                                                 
2 As novas tendências do direito processual: uma contribuição para o reexame, in Revista Forense, Rio de 
Janeiro, v. 98, n. 361, p. 47-72, maio/junho 2002. 
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processos de conteúdo objetivo, pautados pela busca do interesse público, vinculado à 

interpretação da Constituição. E de que maneira o juiz, ao atuar dessa forma, estará 

exercendo poder discricionário. 
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1. ESTUDOS SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DA JURISDIÇÃO 

VOLUNTÁRIA 

 

 

O estudo da jurisdição voluntária, no direito romano e intermédio, 

baseia-se em séculos de pequena evolução a respeito de seu conceito ou natureza jurídica, 

até que o tema ganha renovado vigor em meados do século passado, mais precisamente 

entre as décadas de trinta e cinquenta. 

 

Notadamente, a doutrina italiana debruça-se sobre o tema, com vários 

expoentes do processo civil dedicando valiosas páginas sobre a jurisdição voluntária. 

Também fora da Itália, o assunto rende frutos, valendo ressaltar, nesse ponto, as excelentes 

contribuições de Alcalá-Zamora e Frederico Marques. 

 

A polêmica centra-se, basicamente, sobre o exame da natureza jurídica 

da jurisdição voluntária e sua adequação à função jurisdicional. Os estudos, por abarcarem 

quase todas as nuances do processo civil e em razão da autoridade dos autores, perduram 

pelas décadas seguintes, sendo, ainda hoje, a principal fonte de consulta a respeito do tema. 

 

Passa-se, portanto, a um breve apanhado sobre a evolução histórica no 

direito romano e intermédio e, em seguida, à análise dos principais escritos da doutrina 

italiana sobre a jurisdição voluntária, não sem examinar, por sua importância, a posição do 

escritor espanhol Niceto Alacalá-Zamora y Castillo e, no Brasil, de José Frederico 

Marques, autor da mais prestigiada monografia nacional sobre o assunto. 

 

Para melhor organização do estudo, os autores serão alinhados entre 

aqueles que veem na jurisdição voluntária exercício de atividade jurisdicional e aqueles 

que lhe negam tal natureza, à exceção de Fazzalari, cuja posição sobre a natureza jurídica 

da jurisdição voluntária é singular. Em seguida, será abordada a posição de Frederico 

Marques, por se tratar do autor nacional de maior destaque na matéria. E, por fim, não 

obstante a justificativa esteja exposta nos três capítulos seguintes, exporemos, de maneira 

introdutória, a nossa posição. 
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1.1. Jurisdição voluntária no direito romano e intermédio 

 

 

A noção de jurisdição voluntária aparece, pela primeira vez, no Livro I 

das Instituições de Marciano, no Digesto 1.16.2 pr.I: 

 

“Omnes proconsules statim, quam Urbem egressi fuerint, habent 

iurisdictionem: sed non contenciosam, sed voluntariam, ut ecce manumitti apud eos 

possunt tam liberi, quam servi, et adoptiones fieri.”3 

 

Embora, aparentemente, trate-se de uma passagem isolada, o fato é que, 

como demonstra a história, a distinção entre a jurisdição contenciosa e a jurisdição 

voluntária sobreviveu ao longo dos séculos, dando azo, no dizer de Alcalá-Zamora, ao 

surgimento de variadas teorias e criando enormes dificuldades.4 

 

Antonio Fernadez de Bujan, escrevendo com autoridade sobre o tema, é 

firme na negação de que tenha havido interpolação5 no texto e professa que, cuidando-se as 

Instituições de obras que visavam ao ensinamento – que serviam como manuais para a 

classificação, regulamentação e sistematização das matérias -, não tem grande relevo a 

objeção de que não se trata de um perfeito modelo clássico de escrita.6 

 

O adjetivo “voluntária”, por sua vez, parece não se ligar ao exercício da 

jurisdição – que não é voluntário -, mas às partes que, concordes, dirigem-se 

                                                 
3 Todos os procônsules, logo que saem de Roma, têm jurisdição: mas não contenciosa, porém voluntária, de 
forma que, perante eles, podem ser manumitidos e adotados tanto os livres como os escravos. 
4 CASTILLO, Niceto Alcalá-Zamora y, Premisas para determinar la índole de la llamada jurisdicción 
voluntaria, in Studi in onori di Enrico Redenti nel XL anno del suo insegnamento, Milano:Giuffrè, 1951, p. 5. 
5 É a opinião, entre outros, de Siro Solazzi, in Iurisdictio contenciosa e voluntaria nelle fonti romane, 
Archivio giuridico, 1927, p. 3 e seguintes. 
6 Existe considerável dissenso sobre a originalidade do texto, defendendo boa parte da doutrina que teria 
havido interpolação. Costuma-se ponderar, inclusive, que o uso sucessivo do vocábulo sed (sed non 
contenciosam, sed voluntariam) demonstra falta de elegância estilística, a demonstrar interpolação. O autor, 
porém, chega à minúcia de lembrar, com apoio em Ferrini, que Marciano fazia uso frequente da forma sed 
em seus textos (Jurisdicción voluntaria en derecho romano, Madrid:Réus, 1986, p. 20). E questiona, mais à 
frente: “por qué no vamos a aceptar que MARCIANO – en una época en que la clasificación y en la que, por 
otra parte, la inseguridad conceptual se reflejaba en la terminología y en las clasificaciones 
jurisprudenciales – haya podido introducir, aunque el texto adolezca de una deficiente redacción, la 
distinción entre iurisdictio conteciosa e iurisdictio voluntaria?”(ob. cit., p. 58) 
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voluntariamente ao magistrado, na busca de um resultado ao qual aderem de antemão. A 

voluntariedade, ou espontaneidade, respeita aos agentes, não ao magistrado.7 

 

A contraposição entre a jurisdição voluntária e a jurisdição contenciosa 

repousa no fato de que a primeira se dá inter volentes – isto é, entre pessoas que 

voluntariamente reclamam a participação do magistrado –, enquanto a segunda se dá inter 

nolentes, ou inter contendentes – ou seja, entre pessoas que litigam, quando a participação 

do magistrado, para resolução da controvérsia, é impositiva.8 

 

Por outro lado, não obstante as diferenças práticas entre as duas espécies 

de jurisdição tenham se alargado apenas ao longo do tempo9, já no direito romano clássico 

algumas características próprias podem ser notadas, principalmente no que concerne às 

formalidades. Assim é que Bujan aponta, dentre as de mais destaque, diferenças relativas à 

titularidade do exercício de cada espécie de jurisdição; às regras referentes ao lugar e ao 

tempo desse exercício; à competência territorial dos magistrados que as exerciam.10 

                                                 
7 De Marini salienta, neste passo, que o uso do adjetivo voluntária não é injustificado: “Anche se non era 
conosciuto dai giuristi classici, esso è stato ormai cansacrato da una tradizione secolare che non deve essere 
ignorata. E poi, effettivamente, nessun aggettivo potrebbe meglio qualificare il nostro istituto: non solo 
perché ci ricorda che da un punto di vista formale gli interessati si presentano volontariamente al giudice, 
senza esservi citati; non solo perché da un punto di vista sostanziale i rapporti che formano oggetto dela 
conoscenza del giudice non sono contenziosi; ma sopratutto perché l’aggettivo ci ricorda che il presupposto 
per l’attuazione del diritto mediante questo tipo di giurisdizione è la mancanza, materiale o legale, di una 
volontà deretta all’esercizio di poteri e facoltà relativi al soddisfacimento di un interesse tutelato dalla 
norma: volontaria perché integra e sostituisce una conotà inidona a tutelare autonomamente il proprio 
interesse”(Considerazioni sulla natura della giurisdizione volontaria – Rivista di Diritto Processuale, 1954, 
p. 300) 
8 De acordo com Antonio Fernandez de Bujan, “el vocablo voluntaria no alude en el caso presente a que el 
magistrado, por propia voluntad, pueda conceder o negar su participación, porque esta constituye, en los 
casos en que está prevista, un deber, un officium, sino que apunta a que la participación del magistrado se 
ejerce inter volentes, es decir, entre personas que espontáneamente, voluntariamente, reclaman o solicitan 
su intervención, y que están de acuerdo de antemano sobre el resultado de la misma, con la particularidad 
de que tal acuerdo debe persistir hasta el momento de la resolución del magistrado – y en caso contrario, 
cabría la via de la jurisdicción contenciosa -, sin que del mismo se derive un perjuicio para los derechos de 
terceras personas.” (ob. cit., p. 23) 
9 Agostino Diana afirma: “Lo sdoppiamento delle due specie di poteri, di dicere jus su rapporti meramente 
contenciozi, e di dicere jus solo per render possibile la conclusione dei menzionati negozi giuridici, si ebbe 
con le leggi Licinie Sestie dell`anno 387, le quali istituirono la Pretura. È da ritenere che, senza tuttavia 
rispondere ad una particione scientifica, la distinzione tra le due specie di giurisdizione fosse esistita anche 
qualche tempo prima di quell`anno per potere in quella occasione passare nella legge. Fu allora soltanto 
però che la separazione effetivamente segui, per aver lasciato ai consoli (e ao dittatori) la giurisdizione 
volontaria, e fatta passare la contencioza dalle loro mani in quelle del nuovo magistrato istituito, il quale 
assorbì quelle funzione che i consoli per le molteplici loro attribiozioni non potevano più adempiere. Così 
dopo l`istituzione della pretura, ai consoli rimase la giurisdizione volontaria, nella quale si svolgevano 
soltanto processi formali, l`esercizio della vera giurisdizione, quella contenziosa, passo interamente nel 
nuovo magistrato. In ciò può vedersi una prima per quanto incerta separazione di poteri (La Giurisdizione 
volontaria, Città di Castello:Tipografia della Casa Editrice S. Lapi, 1904, p. 7) 
10 ob. cit., p. 29/36. 
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Interessante notar, ainda, que, conforme o autor, enquanto a jurisdição 

contenciosa se desenrola, via de regra, conforme o procedimento formular, os atos de 

jurisdição voluntária permaneceram obedecendo ao sistema das ações da lei, fazendo com 

que sua aplicação se protraísse no tempo.11 Scialoja aponta tal fato, ressaltando que, 

desaparecidas as ações da lei, sua aplicação foi conservada apenas para o exercício da 

jurisdição voluntária.12 

 

Frederico Marques lembra que os romanos já conheciam a tutela 

administrativa de direitos privados e que o magistrado, em colaboração com as partes, 

constituía novas relações jurídicas, “através de conhecidos institutos, como a in iure cessio, 

a adoptio, a emancipatio e a manumissio. E, como não se tratava de procedimento litigioso, 

puderam permanecer em vigor, para tais casos, as antigas formas orais de legis actiones, 

ainda depois de se terem tornado inúteis, no processo contencioso das fórmulas escritas, 

tanto que alguns autores acham que a expressão legis actios pode ser aplicada com o 

significado de jurisdição voluntária.”13 

 

Como exemplo de procedimento de jurisdição voluntária, no sentido do 

quanto exposto, Bujan menciona a estrutura processual da in iure cessio nas épocas 

republicana e clássica, ressaltando o seu caráter jurisdicional. Mediante procedimento 

desenrolado perante o juízo, diante da vindicatio de uma das partes, a outra se submete – 

cedit in iure -, cabendo ao magistrado pronunciar a addictio a favor da primeira.14 

 

Observa Agostino Diana que, nesse caso, o magistrado, embora mediante 

procedimento jurisdicional, nada fazia senão reconhecer o direito do autor, tendo em vista 

a aceitação da parte contrária, sem a necessidade de enviá-los à fase apud iudicem. A 

utilização da primeira fase do procedimento, in jure, conferia ao ato a característica 

jurisdicional, não obstante a posição passiva do magistrado. A razão da atividade 

                                                 
11 ob. cit. p. 36. 
12 SCIALOJA, Vittorio. Procedura civile romana: esercizio e difesa dei diritti, Anonima Romana 
Editoriale:Roma, 1936, p.110 e seguintes. 
13 MARQUES, José Frederico, Ensaio sobre a Jurisdição Voluntária, 1ª ed. atualizada, 
Campinas:Millennium, 2000, p. 149. 
14 Afirma o autor: “En el mismo sentido, PUGLIESE ha puesto de manifesto que la participación del 
magistrado no se justifica sino por la forma procesal del acto y, evidentemente participando en él, el 
magistrado no puede desarrollar más que una actividad procesal, es decir, ejercitar la iurisdictio.” (ob. cit., 
p. 47) 



13 
 

jurisdicional, segundo o autor, está baseada no fato de que não havia, a essa época, a noção 

atual de divisão de poderes, sendo normal que ao magistrado – em razão de seu imperium – 

fossem conferidos poderes com vistas a legitimar determinadas situações jurídicas, dos 

pontos de vista político, econômico e social, dando a elas maior publicidade.15 

 

A nosso sentir, também em certos meios complementares de tutela 

pretoriana - baseados, como visto, no imperium -, exercida a discricionariedade do pretor, 

podem-se verificar características de típica jurisdição voluntária. Veja-se, à guisa de 

exemplo, a stipulatio praetoria. 

 

Cuidava-se, como já foi dito, de típico instrumento utilizado pelo povo 

romano para fazer nascerem obrigações. Duas partes, sponsor e promissor, por meio de 

avença verbal, obrigavam-se voluntariamente perante o pretor, nascendo um novo vínculo 

jurídico entre elas. Cumprido o procedimento estabelecido, o pretor nada mais fazia do 

que, exarada a estipulação, cuidar da administração pública de interesses privados. Ao 

constituir uma nova situação jurídica entre as partes, criando obrigações entre elas, o 

pretor, ademais, prevenia a ocorrência de lides futuras. É dizer, as partes, espontaneamente, 

ao contraírem obrigações mútuas perante o pretor, aderiam à sua estipulação, prevenindo o 

nascimento de potencial litígio. 

 

No rol de procedimentos de jurisdição voluntária no direito clássico e na 

práxis pós-clássica, Bujan enumera, ainda, os seguintes: as manumissiones; as adoções; as 

emancipações; o consortium artificial criado mediante certa legis actio; a nomeação de 

tutor, a autorização do magistrado para a realização de determinados atos jurídicos e a 

verificação de suspeitas sobre a atuação desse tutor; a nomeação de curador; a transação de 

alimentos; a adrogatio per rescriptum principis ou perante o Governador; a bonorum 

possessio; a insinuatio donationis; o testamentum apud acta conditum e principi oblatum; 

os juízos divisórios; e, finalmente, os atos notariais, dos tabeliães, que, na época medieval, 

constituem a essência da jurisdição voluntária. 16 

 

Todos esses procedimentos, de acordo com o autor, retratariam 

verdadeiro exercício de jurisdição, afirmação essa que é secundada, dentre outros 
                                                 
15 ob. cit., p. 2/5. 
16 ob. cit., p. 97/113. 
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romanistas, por Giofredi, em importante passo citado por Frederico Marques: “A adoptio e 

a manumissiio se realizam mediante in iure cessio, e se esta era ou não um processo ficto é 

de secundária importância. Se queremos sustentar, como creio certo, o seu caráter 

processual, qualquer argumento posterior seria supérfluo, porque um fato é evidente, 

mesmo que se negue esse caráter processual: que ela se conclui com a palavra addico do 

magistrado. Addico não é uma das tria verba através das quais se manifesta o jus 

dicere?”17 

 

Ao tempo do Império, o instituto da jurisdição voluntária alarga-se, 

alcançando o campo que viria a traçar suas características no direito intermédio. Cuida-se 

dos atos de certificação dos negócios jurídicos, feita por funcionários públicos. O magister 

census em Constantinopla, o Governador nas províncias e o defensor nas cidades onde os 

funcionários possuíam o jus actorum conficiendorum. Como atos de certificação, com 

essas características, podem-se ressaltar a abertura de testamentos cerrados e a confecção 

de instrumentos de doação.18 

 

O texto de Marciano ingressou no direito intermédio como fator 

diferenciador entre a jurisdição contenciosa e a jurisdição voluntária, seguindo a regra de 

que a primeira se prestava a dirimir conflitos entre as partes, e a segunda visava a constituir 

novas relações jurídicas a pedido dos interessados. A redação da glosa é a seguinte: 

contenciosa dicitur quae redditur in invitum, voluntaria vero dicitur quae inter volentes 

tantum.19 

 

A legislação justinianeia serve como ponto de partida para o 

desenvolvimento da jurisdição voluntária no direito intermédio, que verá, com o passar do 

tempo, o alargamento das funções do notário, chegando ao ponto de ser qualificado como 

judex ordinarius. 

 

                                                 
17 GIOFREDI, Carlos, Contributo allo studio del Processo Civile Romano, 1947, p. 36/39, apud Frederico 
Marques, ob. cit., p. 151. No mesmo sentido, Agostino Diana: “Non si può però affermare con sicurezza 
davanti ai documenti che si possiedono, che effetivamente si considerasse non giurisdizionale l`ufficio che il 
magistrato esercitava nel detto campo: le mosse erano state prese per mettersi su questa strada, ma in fondo 
ad essa non si pervenne; e nulla ci permette di affermare che la volontaria non rientrasse nel concetto 
romano di giurisdizione, non tanto nei tempi antichi, ma pur anche nei tempi più recenti, sotto l`impero” (ob. 
cit., p. 10) 
18 DIANA, Agostino, ob. cit., p. 15/16. 
19 MARQUES, José Frederico, ob. cit., p. 151. 
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As disposições justinianeias mantêm-se com suas características 

basicamente inalteradas na Itália e nas províncias, enquanto, nos novos Estados 

germânicos, o direito bárbaro e o direito romano se cruzam no que tange à jurisdição 

voluntária. No entanto, prevalecem as disposições romanas, sendo usual que os 

interessados se dirigissem à Cúria para o cumprimento de atos de certificação.20 

 

Aliás, é a Igreja, como Estado independente, que mantém conservada a 

aplicação do direito romano e, no que toca aos procedimentos de jurisdição voluntária, 

interessa-se especialmente pelos atos testamentários e pelas doações, a fim de se inteirar da 

transmissão de bens e, não raro, salvaguardar o seu quinhão como forma de perpetuar a sua 

riqueza. 

 

Pode-se dizer, portanto, que a evolução do modo de ser da jurisdição 

voluntária, no direito intermédio, é fruto do entrelaçamento do direito romano, do direito 

germânico e do direito canônico, como o é, em geral, a evolução do próprio direito 

ocidental moderno. 

 

Quanto ao alargamento dos poderes do notário, verifica-se que, com o 

passar do tempo, ele deixa de ser um mero auxiliar do magistrado, com função 

simplesmente certificante, para, sozinho, passar a exercer a função de judex ordinarius, 

prescindindo da tutela do primeiro. O exercício da jurisdição, dessa maneira, é dividido: de 

um lado, o magistrado, exercendo ambas, a jurisdição contenciosa e a jurisdição 

voluntária; de outro, os notários, com importantes atribuições atinentes à jurisdição 

voluntária.21 

 

A evolução do direito intermédio até o direito moderno irá se pautar na 

distinção entre a jurisdição voluntária como ato inter volentes e a jurisdição contenciosa, 

ou propriamente dita, cuja principal característica é a resolução de conflitos. Não obstante 

                                                 
20 DIANA, Agostino, ob. cit., p. 19. 
21 Aponta Agostino Diana: “In antico gli atti più importante come l`adozione, l`emancipazione ecc., e dipoi 
generalmenti tutti, vennero compiuti davanti al giudice assistito dal notaio, che vi participava come 
cancelliere, allo scopo di munirli di autenticità: in seguito di tempo il notaio ottenne di poterli redigere da 
solo, venendo contemporaneamente investito della qualifica di judex ordinarius. Quegli atti che compievansi 
in giudizio, in cui la confessione intervenica dietro un preventivo accordo delle parti, e ai quali la forma 
giudiziale serviva soltanto a conferire certezza ed autenticità, vennero deferiti a quel funzionario che 
effetivamente le compieva, mentre il giudice se limitava soltanto a presenziarli” (ob. cit., p. 27) 
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o alargamento das funções do notário e a perda de status da jurisdição voluntária, em 

confronto com a jurisdição contenciosa, o direito moderno continuará a designar ambas 

como espécies de jurisdição, dada a enorme dificuldade de se classificarem os atos de 

jurisdição voluntária como meramente administrativos. 

 

Por isso é que Chiovenda aponta para o fato de que se qualificou “com o 

nome romano iurisdictio voluntaria, na doutrina e na prática do processo italiano medieval, 

aquele complexo de atos que os órgãos judiciais realizavam em face de um único 

interessado, ou sob acordo de vários interessados, in volentes; e o nome passou a designar 

também aqueles dentre tais atos que vieram, com o tempo, a transferir-se da competência 

dos juízes ordinários para a dos notários”22 

 

As coisas permaneceram dessa maneira até que, na primeira metade do 

século passado, a doutrina italiana debruçou-se sobre o tema, formando-se, basicamente, 

duas escolas. 

 

 

1.2. Escola administrativista 

 

 

Maior expoente da doutrina administrativista acerca da jurisdição 

voluntária, ao complementar a doutrina de Wach, Chiovenda influenciou todos os demais 

autores que trataram do tema. 

 

Chiovenda define a jurisdição como “a função do Estado que tem por 

escopo a atuação da vontade concreta da lei por meio da substituição, pela atividade de 

órgãos públicos, da atividade de particulares ou de outros órgãos públicos, já no afirmar a 

existência da vontade da lei, já no torná-la, praticamente, efetiva”23 

 

                                                 
22 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. Tradução do original italiano. 2. ed. por 
Paolo Capitanio, com anotações de Enrico Túlio Liebman. Campinas: Bookseller, 1998. v. 2, p. 23. 
23 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. Tradução do original italiano. 2. ed. por 
Paolo Capitanio, com anotações de Enrico Túlio Liebman. Campinas: Bookseller, 1998. v. 2, p. 08. 
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Cuida-se de função eminentemente estatal e traduz parcela da soberania 

do Estado, que comporta, também, a função legislativa e governamental, ou administrativa. 

Embora seja simples diferenciar as funções legislativa – ditar as normas - e jurisdicional – 

atuar as normas -, a diferenciação entre as funções jurisdicional e administrativa é mais 

tênue. Verifica-se na jurisdição, no entanto, a independência dos juízes e sua autonomia. 

Enquanto o administrador pode se ver guiado pela consideração do interesse do Estado, o 

juiz irá se pautar, sempre, pela interpretação da vontade da lei. 

 

Não obstante, a separação de funções não poderia ter caráter absoluto, 

pois todas emanam do poder estatal, da soberania do Estado. À pureza conceitual não 

corresponde uma pureza prática. Assim é que, em caráter excepcional, órgãos legislativos 

julgam, órgãos administrativos legislam e órgãos jurisdicionais administram. Quanto ao 

último caso, Chiovenda menciona a função disciplinar dos tribunais e a jurisdição 

voluntária. 

 

Traço característico da essência da jurisdição, para Chiovenda, é seu 

caráter substitutivo. Cuida-se de uma atividade de substituição, a substituição de uma 

atividade pública a uma atividade privada.24 Segundo o autor: “opera-se essa substituição 

por dois modos correspondentes aos dois estágios do processo, cognição e execução. a) Na 

cognição, a jurisdição consiste na substituição definitiva e obrigatória da atividade 

intelectiva do juiz à atividade intelectiva, não só das partes, mas de todos os cidadãos, no 

afirmar existente ou não existente uma vontade concreta da lei concernente às partes. Pelos 

lábios do juiz a vontade concreta da lei se afirma tal e se atua como se isso acontecesse por 

força sua própria, automaticamente...b) E quanto à atuação definitiva da vontade 

verificada, se se trata de uma vontade só exequível pelos órgãos públicos, tal execução em 

si não é jurisdição; assim, não é jurisdição a execução da sentença penal. Quando, porém, 

se trata de uma vontade de lei exequível pela parte em causa, a jurisdição consiste na 

substituição, pela atividade material dos órgãos do Estado, da atividade devida, seja que a 

atividade pública tenha por fim constranger o obrigado a agir, seja que vise ao resultado da 

atividade. Em qualquer caso, portanto, é uma atividade pública exercida em lugar de 

outrem (não, entendamos, em representação de outros).” 

 

                                                 
24 Instituições, p. 17. 
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A jurisdição, dessa maneira, alcança o momento cognitivo e o momento 

executório, pois, em ambas as fases, o juiz atua a vontade concreta da lei, substituindo-se 

às partes. Nisso, também, diferencia-se do administrador, já que esse obedece à lei para a 

concreção de sua própria conduta e não para a substituição da vontade das partes. 

 

Portanto, segundo Chiovenda, a jurisdição voluntária não representaria 

verdadeira jurisdição, mas “uma forma especial de atividade do Estado, exercitada em 

parte pelos órgãos judiciários, em parte pelos administrativos, e pertence à função 

administrativa, embora distinta da massa dos atos administrativos, por certos caracteres 

particulares.”25 

 

No que toca às diferenças apontadas em relação à jurisdição contenciosa, 

acentua-se, para o autor, a inexistência de coisa julgada, ainda que, também em relação à 

sentença transitada em julgado, possa haver alterações, ditadas pela própria mutação das 

circunstâncias. 

 

Chiovenda critica a opinião de quem, como Carnelutti, diferencia as 

jurisdições com base nos critérios preventivo e repressivo, lembrando que muitos 

processos de jurisdição contenciosa têm caráter preventivo, ao passo que há procedimentos 

de jurisdição voluntária destituídos de cunho preventivo. 

 

Concorda com a construção de Wach, segundo a qual o critério 

diferenciador seria o escopo constitutivo da jurisdição voluntária. Ela visaria a constituir 

estados jurídicos novos ou a cooperar no desenvolvimento de relações existentes, enquanto 

a jurisdição contenciosa visaria à atuação de relações existentes. Por meio dela, o juiz, 

substituindo a vontade das partes, afirmaria a vontade abstrata da lei, tornando-a concreta. 

Mas o faz a favor de uma delas e contra a outra. Diferem-se, por isso, as sentenças 

constitutivas dos provimentos emanados em sede de jurisdição voluntária, pois, aí, não há 

duas partes opostas, mas dois interessados na criação ou desenvolvimento da nova situação 

jurídica. 

 

                                                 
25 ob. cit., p. 24. 
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Assim, na jurisdição contenciosa haverá sempre duas partes, ainda que o 

contraditório, eventualmente, não se verifique. Já na jurisdição voluntária notam-se dois ou 

mais requerentes, interessados, não partes. 

 

Finalmente, ainda de acordo com Wach, Chiovenda agrupa os atos mais 

importantes da jurisdição voluntária em diversas categorias: intervenção do Estado na 

formação de sujeitos jurídicos; na integração da capacidade jurídica; na formação do 

estado das pessoas; participação no comércio jurídico; e a conciliação.26 

 

Liebman partilha de opinião semelhante. O autor afasta, por equivocadas, 

as diferenças entre jurisdição voluntária e jurisdição contenciosa feitas com base na falta de 

lide, na falta de coação, no caráter preventivo da primeira e repressivo da segunda ou na 

falta de contraditório. Afirma que não se trata de características próprias de nenhuma delas, 

vale dizer, não se trata de nítidos traços distintivos. 

 

Lembra, ainda, que cai em petição de princípio quem sustenta que a 

jurisdição voluntária possa se caracterizar pelo fato de os provimentos não serem passíveis 

de imunização pela coisa julgada, pois esse é um simples efeito da natureza do provimento. 

 

Aponta que a única teoria que resiste às críticas é aquela de Wach, 

complementada por Chiovenda: a jurisdição contenciosa visa à atuação de relações 

existentes, enquanto a jurisdição voluntária visa à constituição de resultados jurídicos 

novos ou ao desenvolvimento de relações existentes27. E a existência de sentenças 

constitutivas na jurisdição contenciosa não macula essa teoria, dado que elas contém a 

                                                 
26 ob. cit., p. 28/33. 
27 Giovanni Pavanini compartilha desse entendimento, assinalando: “Dove un certo provvedimento è imposto 
al giudice, in qualità di organo chiamato a realizzare un interesse pubblico primario, o considerato come 
tale dallo Stato, allora, secondo la dottrina in parola, potremo dire di trovarci di fronte all`esercizio di una 
attività amministrativa affidata eccezionalmente all´autorità giudiziaria, in sede de volontaria giurisdizione. 
Dove invece il giudice è chiamato ad accertare un rappporto giuridico sostanziale già qualificato dalla legge 
in tutte le sue caratteristiche o anche ad integrare un rapporto giuridico lasciato indeterminato in qualche 
suo elemento – ma rapporti correnti sempre fra altri soggetti – e con un provvedimento, dotato in ogni caso, 
di efficacia vincolante di fronte ad ogni parte direttamente interessata, diremo, secondo l`opinione in parola, 
di trovarci dinanzi ad una attività giurisdizionale. Nel primo caso l`organo giudiziario assumerebbe una 
pozisione analoga a quella di una parte, nella formazione del particolare rapporto giuridico che richiede il 
suo intervento, come avviene nell`attività svolta della pubblica amministrazione, nel secondo caso invece 
l`organo giudiziario giudicherebbe contro o sopra le parti, svolgendo una attività che, in senso lato, può 
essere qualificata come sostitutiva o secondaria. (Limiti della giurisdizione italiana nei procedimenti di 
giurisdizione volontaria – in Studi in onore di Enrico Redenti nel XL anno del suo insegnamento, 
Milano:Giuffrè, 1951,vol. II, p.136) 



20 
 

atuação de um direito à constituição de um novo estado jurídico, porém representando um 

direito que opera a favor de uma parte contra a outra.28 

 

Enrico Redenti caminha na mesma direção, ao recordar que o interesse 

do Estado é auxiliar na constituição de novas relações jurídicas, na criação de novos 

negócios, exercendo, portanto, função constitutiva. E, com essa atuação, o Estado previne a 

formação de eventuais futuros litígios, vindo a lição, nesse sentido, ao encontro do que 

ensina Carnelutti.29 

 

A dificuldade de definição dos provimentos de jurisdição voluntária 

decorre, na verdade, do vasto campo em que eles se espraiam, daí sua classificação tornar-

se muito difícil. Conclui, no entanto, que possuem natureza materialmente administrativa, 

embora emanados de órgãos investidos de poder jurisdicional, o que lhes confere natureza 

formalmente – mas apenas formalmente - jurisdicional.30 

 

                                                 
28 LIEBMAN, Enrico Tulio, Giurisdizione volontaria e competenza, in Rivista di Diritto Processuale, p. II, 
1925, p. 274/284. 
29 Nas palavras de Redenti, o Estado atua junto às partes no que respeita “al procedimento costitutivo o 
formativo di rapporti, di atti o tavolta anche di provvedimenti di autorità, di contenuto e di carattere 
giuridico.” Assim agindo, atua “un controllo preventivo quasi di polizia giudiziaria, cioè di legalità o di 
legittimità e, non di rado, anche di utilità o di moralità (quando il rispetto di ragioni di questo genere 
acquisti rilevanza agli occhi della legge.” (Profili pratici del diritto processuale civile, Milano:Giuffrè, 
1938, p. 217) 
30 Sobre a diferença de atuação do juiz na jurisdição voluntária e na jurisdição contenciosa, diz Liebman: 
Quando il giudice giudica, egli attua la legge; in persenza della pretesa di un soggetto, egli applica la norma 
generale al caso concreto senza curarsi d`altro che della corrispondenza della sua pronunzia allá volontà 
della legge. Non il vantaggio o il danno che potrà derivare alle parti dalla sua decisione può preocuparlo 
nell`adempimiento del suo ufficio di rigorosa applicazione della massima generale alla fattispecie. La 
coscienza universale se appaga che nei rapporti fra due o più soggetti si costituisca la piena corrispondenza 
della situazione di fatto alla situazione astrattamente preveduta e voluta dalla legge. E ciò avviene appunto 
perchè lo Stato ha già un momento precedente, e cioè con l`emanazione delle leggi, provveduto a regolare 
secondo la sua volontà tutte le possibile relazioni fra i diversi soggetti del suo ordinamento giuridico. La 
legge però no va oltre a questo: e lascia a ciascuno di agire con piena libertà nella propria sfera giuridica. 
Vi sono soltanto alcuni casi in cui vi è un interesse pubblico ad assicurare la piena e regolare soddisfazione 
dell`interesse privato che si tende a realizzare con determinati atti, e ciò avviene sia per considerazioni 
relative alla persona, ritenuta meno capace a provvedere ai propri interessi, sia in vista della particolare 
importanza dell`atto, al quale si preferice dare una conveniente solennità e certezza. Questo scopo si 
realizza subordinando la validità dell`atto alla sua approvazione, registrazione o ricevimento da parte di un 
organo publico o facendo intervire l`organo stesso nella nomina di persone ad uffici di carattere quasi 
pubblico. Quest`organo, per ragioni storiche e anche pratiche ben note, è il giudice in sede de volontaria 
giurisdizione.” (ob. cit., p. 278/279) 
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Enrico Allorio, embora partilhando da opinião de que a jurisdição 

voluntária não possui caráter jurisdicional, delimita sua distinção em face da jurisdição 

contenciosa de maneira original.31 

 

Nega que se possa distinguir a jurisdição e a administração com base nos 

fins buscados, sendo equivocado esse critério, também, para diferenciar a jurisdição 

voluntária da jurisdição contenciosa. 

 

O autor diferencia o interesse público primário e o interesse público 

secundário. O primeiro, para o autor, seria o interesse de justiça. O segundo seria o 

interesse da própria administração. Daí uma diferença entre os atos de jurisdição voluntária 

e os atos administrativos. Os primeiros visariam à atuação da justiça, por critérios de 

equidade, conforme o interesse público primário, considerando-se o direito objetivo. Já os 

segundos visariam à satisfação de um interesse da administração, que pode ser ou pode não 

ser coincidente com o interesse público primário.32 

 

O autor ressalta que não diferencia ambas em razão da finalidade – como 

faz a maioria da doutrina -, mas por conta do efeito: na jurisdição em senso próprio, ou 

seja, na jurisdição contenciosa, está presente o accertamento, donde deriva a coisa julgada, 

o que não acontece na jurisdição voluntária, cuja natureza é administrativa.33 

 

Com base nesse raciocínio, também a execução, privada de formação de 

coisa julgada – ou, nas palavras do autor, de efeito declarativo, de accertamento -, 

implicaria exercício de função administrativa e não jurisdicional. 

 

Assim, teríamos, de um lado, a função verdadeiramente jurisdicional, 

verificada na jurisdição contenciosa, com a formação de coisa julgada, que o autor 

identifica com o efeito declarativo; de outro, função administrativa, existente na jurisdição 

voluntária e na execução, pois ausente, nesses casos, o efeito declarativo, a coisa julgada. 

                                                 
31 ALLORIO, Enrico. Saggio polemico sulla “giurisdizione” volontaria, in Rivista Trimestrale di Diritto e 
Procedura Civile, 1948. 
32 ALLORIO, Enrico, Il Pubblico Ministero nel nuovo processo civile, Rivista di Diritto Processuale, 1941, 
vol XVIII, p. I, p.241. 
33 “Per me l`efetto dichiarativo (ossia la cosa giudicata) è il segno non equivoco della giurisdizione vera e 
propria, ed è incompatibile con la cosi detta giurisdizione volontaria, da relegarsi fra le attività 
amministrative.”(Saggio, p. 498) 
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Para que se alcance o accertamento, é utilizado o processo, vale dizer, a 

utilização das formas processuais adequadas tem como fim o efeito declarativo, a formação 

da coisa julgada. Daí decorre a função verdadeiramente jurisdicional no ponto de vista do 

autor. Ele traça, esquematicamente, o seguinte esquema: impiego delle forme del processo 

dichiarativo ordinário – cosa giudicata sostanziale – giurisdizionalità del procedimento. 

Ao contrário, onde a lei adote, para a emanação de um provimento, um procedimento 

diverso do ordinário, não se poderá, ante a ausência de lei expressa, verificar a formação de 

coisa julgada e, portanto, não se estará em face de verdadeira jurisdição.34 

 

Niceto Alcalá-Zamora35 propõe-se, como forma de enfrentar o problema 

de conceituação da jurisdição voluntária, a um estudo das dificuldades ditas periféricas, 

para, depois, cuidar das controvérsias centrais sobre o tema. 

 

Inicia, portanto, examinando o nome jurisdição voluntária, abordando 

sua inadequação, do que derivam já algumas perplexidades na doutrina. O autor estranha o 

fato de que uma passagem insípida de Marciano tenha resistido de tal maneira ao tempo, 

uma vez que não passa de uma insinuação de diferenciação entre duas espécies de 

jurisdição, sem qualquer menção a características diferenciadoras ou atributos de uma ou 

de outra. 

 

A expressão seria de todo infeliz, dado que não se trata nem de 

jurisdição, muito menos de voluntária. Não é jurisdição, porque os vários negócios 

concretizados por intermédio de seu exercício não implicam atos verdadeiramente 

jurisdicionais. E não é voluntária, pois o juiz jamais age de ofício, mas provocado pelas 

partes. 

 

Outro problema inerente ao tema é a ausência de organização legislativa 

acerca da jurisdição voluntária. Não obstante a diferença entre os diversos ordenamentos 

ocidentais, o fato é que nenhum deles logrou situar a jurisdição voluntária de maneira 

                                                 
34 ob. cit., p. 512. 
35 Premisas para determinar la indole de la llamada jurisdiccion voluntaria, in Studi in onore di Enrico 
Redenti nel XL anno del suo insegnamento, Milano:Giuffrè, 1951,vol. I, p. 3/55. 
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adequada, verificando-se, ao contrário, que, via de regra, ela se mescla à jurisdição 

contenciosa, sendo extremamente difícil traçar um marco claro entre ambas. 

 

O uso de denominações próprias da jurisdição contenciosa, mais 

precisamente os termos partes, demanda, sentença, etc. também faz supor semelhança de 

características entre ambas as jurisdições, notadamente porque os procedimentos de 

jurisdição voluntária possuem conteúdo heterogêneo. Assim é que, para o autor, eles 

devem ser divididos em três grupos: a) os procedimentos de caráter preventivo, 

preparatório ou cautelar; b) os procedimentos que visam a conferir maior garantia à 

tramitação de expedientes como a autorização, a homologação, etc.; c) aqueles em que o 

juiz pode ser substituído, sem qualquer dificuldade, por notários ou registradores – cuidar-

se-ia de espécie de jurisdição voluntária não judicial.36 

 

A respeito das dificuldades e complicações de substância, de essência, o 

autor inicia a análise buscando verificar as características de cada espécie, para, em 

momento posterior, examinar as zonas nebulosas de entrelace, que geram dúvida sobre a 

definição. 

 

A contenciosidade ou litigiosidade constitui elemento essencial da 

jurisdição...contenciosa? Não. Embora contenda ou litígio caminhe, via de regra, com a 

contrariedade, isso não significa que sejam inseparáveis. Há casos de contenciosidade, sem 

exercício do contraditório, assim como há hipóteses de contraditório sem litígio – o que se 

verifica, não raro, na jurisdição voluntária. 

 

Sobre o chamado caráter jurisdicional da jurisdição voluntária, três 

caminhos poderiam ser seguidos, mas, para o autor, nenhum deles convence. O primeiro 

deles consistiria em “valer-se da palavra jurisdição em sentido lato e impróprio, como 

sinônimo de esfera de ação ou conjunto de atribuições de órgãos, entidades e funcionários 

                                                 
36 ob. cit., p. 11/13. Zanobini, embora tenha mudado de opinião posteriormente, tentou diferenciar a atividade 
meramente receptícia da atividade discricionária, ambas como partes da jurisdição voluntária. A primeira 
teria natureza administrativa, a administração pública de interesses privados; ao passo que a segunda teria 
caráter jurisdicional, mesmo que subjetivamente, embora ausente a contenciosidade. O fim da atividade 
discricionária seria a atuação da equidade, pautada por critérios de justiça e de ordem pública. Isso, porém, 
não diferencia a atividade jurisdicional da atividade administrativa, razão pela qual Zanobini sofreu críticas e 
reformulou sua opinião. (Sull`amministrazione pubblica del diritto privado, in Rivista di diritto pubblico, 
1918, p. 183) 



24 
 

de diferentes ordens, ainda que não exerçam potestade jurisdicente”. O segundo implicaria 

reduzir a jurisdição voluntária à mera cognição, o que pecaria pela generalidade, dado que 

nem a jurisdição se limita à cognição, nem a voluntária se circunscreve a ela. O terceiro 

reduziria a problemática ao fato de que, cuidando-se de atos emanados dos juízes, cuidar-

se-ia, ipso facto, de atos jurisdicionais. Vale dizer, o critério seria puramente subjetivo. 

Isso, no entanto, importa no erro de se conceituar a jurisdição voluntária não por sua 

substância, mas de acordo com o órgão competente para exercê-la.37 

 

Pressuposto do exercício da jurisdição contenciosa, para o autor, é o 

litígio, com a ressalva de que Alcalá-Zamora dá maior amplitude ao termo do que 

Carnelutti, ao tratar da lide. Já pressuposto da jurisdição voluntária é um negócio, ou 

affare. É preciso lembrar que, embora se utilize desses termos, o autor os critica. O 

primeiro, porque o conceito de lide é incompleto, já que não serve de base ao processo 

penal. O segundo, porque é muito genérico, tendo feito com que Carnelutti incluísse na 

jurisdição voluntária diversos processos inquisitórios, procedimentos cautelares e 

executivos, que a doutrina costuma incluir no âmbito da jurisdição contenciosa. Ademais, 

por diversas vezes, na jurisdição voluntária não se verifica qualquer conflito com interesses 

alheios (adiante, ao tratar, dentre os partidários da natureza jurisdicionalista, da posição de 

Carnelutti, será exposto o conceito de affare). 

 

Interessante notar que, em suas conclusões, o autor vem a criticar não 

apenas a teoria de Carnelutti, mas também a posição administrativista. 

 

Ao conferir à jurisdição contenciosa a função repressiva e à jurisdição 

voluntária a função preventiva, assemelhando-as, analogicamente, à cura de uma 

enfermidade e à higiene que a previne, Carlelutti teria cometido, em parte, um equívoco, 

pois nem todos os procedimentos de jurisdição voluntária têm caráter preventivo – aliás, a 

maioria não o possui. 

 

Equivocada, ademais, a doutrina que vê na jurisdição voluntária caráter 

constitutivo. Há, também na jurisdição contenciosa, ações constitutivas. Há, na jurisdição 

voluntária, procedimentos que não visam somente a constituir novas situações jurídicas. 

                                                 
37 ob. cit., p. 16. 
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Ademais, a constituição de situações jurídicas não pode servir de traço distintivo da 

jurisdição voluntária, pois toda atividade contratual tem o mesmo objetivo.38 

 

Críticas à tese administrativista: a) a palavra administração tem múltiplos 

significados e, por isso, não serviria para fins de diferenciação externa; b) porque é 

extremamente difícil diferenciar administração pública de jurisdição; c) porque a atividade 

jurídica não se reduz à administração e à jurisdição; d) porque é difícil encontrar afinidades 

entre a administração pública e a jurisdição voluntária, ainda que se queira designar a 

segundo como administração pública de interesses privados; e) porque o processo 

contencioso não deixa de ser, também ele, administração pública, a saber, administração de 

justiça, lembrando, também, que a jurisdição voluntária pode ser ministrada por terceiros 

não juízes, ao mesmo passo que a jurisdição contenciosa pode ser exercida por árbitros.39 

 

Finalizando, para o autor, apenas três caminhos podem levar à correta 

distinção entre a jurisdição voluntária e a jurisdição contenciosa: os que se fixam no 

pressuposto de sua aplicação, na atividade desenvolvida ou na forma de definição de uma e 

de outra. Pressuposto da jurisdição contenciosa é a lide. Pressuposto da jurisdição 

voluntária é o negócio, jamais a lide. Ela está ausente, às vezes latente, mas nunca 

presente, embora possam ocorrer, vez ou outra, incidentes contenciosos autônomos, 

impugnações, oposições frente a certos acordos ou, até mesmo, transformação em processo 

litigioso. Assim, para o autor, a jurisdição voluntária seria atividade extraprocessual ou 

extralitigiosa. A atividade jurisdicional, volta ele a insistir, só se verifica na jurisdição 

contenciosa. 

 

 

1.3. Escola jurisdicionalista 

 

 

Pode-se traçar um paralelo entre a influência que teve Chiovenda nos 

autores que vislumbraram natureza administrativa no exercício da jurisdição voluntária e 

aquela que teve Carnelutti sobre os que enxergaram a sua natureza jurisdicional. 

Necessário ressaltar, no entanto, que a obra de Carnelutti sofreu mutações ao longo do 
                                                 
38 ob. cit., p. 44. 
39 ob. cit., p. 48/50. 
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tempo, vindo a desaguar, ao final, na conhecida definição de affare e na caracterização da 

jurisdição voluntária como função jurisdicional preventiva das lides. 

 

Sabe-se que Carnelutti conceitua a jurisdição como atividade exercida 

com vistas à justa composição da lide. O comando estaria completo, com relação ao caso 

concreto, apenas com a prolação da sentença. Ela representa a justa composição da lide, 

que, no modo de pensar do autor, consiste no conflito de interesses qualificado por uma 

pretensão resistida. Na medida em que uma das partes pretende a subordinação de um 

interesse alheio ao seu próprio interesse, cabe ao juiz decidir quem tem razão, ou seja, cabe 

a ele compor a lide, formando a lei no caso concreto.40 

 

Ao tratar da relação entre jurisdição e processo, o autor afirma não existir 

coincidência ou continência, mas interferência entre ambos. Diferencia a função 

jurisdicional da função processual, afirmando que a segunda é gênero, da qual a primeira é 

espécie. Diz que nem todo processo é exercício de jurisdição, exemplificando com a 

execução. Admite, também, que haja jurisdição não processual, pois, à luz do bom senso, 

diz o direito não apenas o juiz, quando, por meio da sentença, compõe uma lide, mas 

também o legislador quando edita uma lei, e mesmo os contraentes quando, por meio do 

contrato, fazem lei entre eles.41 

 

Nas Lezioni, Carnelutti ensina que o atributo jurisdicional corresponde 

somente à função exercitada pelo juiz na fase de cognição, sendo exato falar, portanto, em 

função processual, abarcando as fases de cognição (função jurisdicional) e de execução. O 

escopo do processo é a justa composição da lide, e o conteúdo característico que diferencia 

a função processual da função legislativa e administrativa centra-se na formação de um 

comando concreto para a justa composição da lide.42 

 

                                                 
40 As clássicas definições de Carnelutti, tão caras ao processo civil brasileiro, podem ser encontradas em seu 
Sistema del diritto processuale civile, vol. I, Padova Cedam, 1936. “Pretesa: esigenza della sobordinazione 
dell`interesse altrui all`interesse proprio.” (p. 40); Lite: conflito di interessi qualificato dalla pretesa di uno 
degli interessati e della resistenza dell`altro.” (p. 40); Processo: operazione mediante la quale si ottiene la 
composizione della lite. (p. 44) 
41 ob. cit., p. 132/133. 
42 CALAMANDREI, Piero, Il concetto li ‘lite’ nel pensiero di Francesco Carnelutti, in Opere Giuridiche, 
vol I, Morano:Napoli, 1965, p. 202. 
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A lide, portanto, é o ponto central, no qual se funda a visão de Carnelutti 

sobre a jurisdição e o modo pelo qual ela se exerce, o processo. Mesmo ao cuidar dos 

chamados processos sem lide, o autor reconhece a sua existência, dando ênfase às 

hipóteses de interdição e anulação do casamento, em que existe, na verdade, apenas um 

interesse, resultante da convergência de interesses das partes. Nega, porém, que isso abale 

a teoria de que o processo é método de composição da lide. Afirma que, na verdade, trata-

se do que chama de processo impróprio, na medida em que é utilizada a estrutura do 

processo, ainda que para a consecução de função diversa. Isso, porém – a divergência entre 

estrutura e função e o uso de uma mesma estrutura para o cumprimento de função diversa – 

é um fenômeno que, segundo o autor, ocorre em todos os campos da ciência. 

 

É na 4ª edição das Istituzioni, porém, que o autor amadurecerá o seu 

conceito próprio sobre a jurisdição voluntária e apontará o que considera o seu pressuposto 

e a sua função.43 

 

Afirma que a atividade do juiz pode valer para fim diverso de 

composição da lide. Pode dirigir-se, também, à prevenção da lide. Diz o autor, então, que a 

prevenção da lide é o fim específico do processo voluntário, que está para o contencioso 

assim como a higiene está para a cura da doença. Tal prevenção, conforme Carnelutti, é 

obtida regulando-se com justiça e determinando-se com certeza as relações jurídicas nos 

casos em que o perigo da injustiça ou da incerteza é mais grave.44 

 

O juiz, em colaboração com as partes, intervém, no âmbito da jurisdição 

voluntária, a fim de constituir um efeito jurídico que não se daria sem a sua participação. 

Previne, dessa maneira, a ocorrência de lide futura. Atua, nas palavras do autor, como meio 

de higiene social, dado que a prevenção da lide contribuirá para a pacificação social. A lide 

– na verdade, a possibilidade de sua ocorrência – será cortada na raiz.45 

                                                 
43 CARNELUTTI, Francesco. Istituzioni del nuovo processo civile italiano, 4ª ed., v.1, Foro Italiano: Roma, 
1951. 

44 ob. cit., p. 19. 
45 Não discrepa dessa opinião Edoardo Garbagnati: “scopo della giurisdizione contenziosa è infatti di 
garantire l`attuazione del diritto obietivo e dei rapporti giuridice da esso scaturenti, mediante 
l`accertamento da parte degli organi giurisdizionali dell`esistenza od inesistenza di una concreta volontà di 
legge, ovvero mediante l`attuazione della sanzione esecutiva, statuita dal legislatore per l`inosservanza di un 
concreto comando giuridico da parte del subbieto che ne è destinatario; la giurisdizione volontaria si risolve 
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Pressuposto da jurisdição voluntária é o affare, qualificado como 

interesse ou grupo de interesses, a respeito do qual se coloca, no conflito com um ou mais 

interesses de terceiros, a exigência do cumprimento de um ato para a sua tutela segundo o 

direito.46  

 

O sujeito do affare é o sujeito do interesse, a cuja tutela ele se refere; o 

elemento material do affare é um interesse, ao passo que seu objeto é um bem – ou seja, 

qualquer ente que possa ser objeto de relação jurídica. Já a causa do affare é o interesse ou 

grupo de interesses que, mediante o ato a ser cumprido, virá a ser tutelado.47  

 

Exemplo dado pelo autor é o processo de estado48. As relações de estado 

– como o casamento – implicam não apenas uma relação entre dois sujeitos, mas um 

complexo de relações com terceiros, que são afetados seja pela sua constituição, seja pelo 

seu rompimento. Por isso, faz-se necessária a intervenção do Estado em ambos os 

momentos. Na hipótese do casamento, seja por conta do divórcio, seja em razão de um 

pedido de anulação, o processo servirá não apenas para compor a lide entre marido e 

mulher, mas para prevenir eventuais lides que daí possam surgir em relação a terceiros 

(para administrar o affare relativo ao status). Nesses casos, a lide será apenas um dos 

componentes. E nos casos de separação consensual, sequer haverá lide, sendo o processo 

absolutamente dotado de caráter voluntário. 

 

                                                                                                                                                    
invece in un`attività esplicata dagli organi giurisdizionali, allo scopo di concorrere alla costituzione, 
modificazione od estinzione di rapporti giuridici, garantendo, attraverso il contrllo della legittimità o 
dell`opportunità degli atti diretti a costituire, modificare od estinguire i rapporti medesimi, la tutela di 
interessi, che da tali atti potrebbero essere pregiudicati e la cui lesione lo Stato tende a prevenire ed 
impedire. Pertanto, mentre oggeto della giurisdizione contenziosa è precisamente un rapporto giuridico, di 
cui è chiesto all`organo giurisdizionale l`accertamento o la realizzazione coattiva, la giurisdizione 
volontaria ha per oggetto, non un rapporto, ma un atto giuridico, compiuto o da compiere, nell`esercizio di 
un potere giuridico: atto, rispetto al quale i provvedimenti di giurisdizione volontaria fungono, ora da 
presupposto, ora da condizione legale.” (La funzione del processo di limitazione del debito dell`armatore, in 
Rivista di Diritto Processuale, 1946, vol. I, p. I, p. 43/44) 
46 “interesse o un grupo d`interessi, rispetto al quale si pone, nel conflito con uno o più interesse altrui, 
l`esigenza del compimento di un atto per la sua tutela secondo il diritto (negotium da nec otium).” (ob. cit., 
p. 21) 
47 ob. cit., p. 22. 
48 “il processo di stato da un verso se fa anche senza lite; dall`altro, anche quando ci sia lite si fa non solo 
per comporla ma per amministrare un complesso affare (relativo allo status), del quale la lite è uno dei 
componenti. Perciò il processo di stato, anche quando ha l`aspetto d`un processo contenzioso, ha sempre la 
sostanza del processo volontario.” (ob. cit., p. 25) 
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Ao final das Istituzioni, convicto de sua ideia, o autor expande 

sobremaneira o âmbito de processos que passa a considerar de jurisdição voluntária, 

sistematizando-os em: processos voluntários em matéria de pessoas, em matéria de bens e 

em matéria de atos.49 

 

Ao lado de Carnelutti, excelente contribuição foi dada por Micheli, em 

estudo dotado de grande visão crítica e riqueza conceitual.50 

 

O autor inicia seu exame partindo da opinião comum acerca da jurisdição 

voluntária, considerada aparte da vera e própria jurisdição – a contenciosa – e caracterizada 

pela atividade administrativa, ainda que constituindo uma categoria particular de atos 

administrativos. 

 

Segundo a opinião da maioria dos autores, a jurisdição voluntária não se 

presta à atuação do direito objetivo, à aplicação de sanções ou à composição da lide, mas à 

realização de certos interesses públicos ou privados, subordinados ao direito. Então, a 

principal função dos atos de jurisdição voluntária seria a emanação de atos constitutivos de 

novas situações jurídicas. 

 

Tornando ao argumento de que o juiz, na jurisdição voluntária, não age 

no interesse da administração, mas na busca da solução justa, preordenada pelo 

                                                 
49 Alcalá-Zamora faz quatro críticas às conclusões de Carnelutti: a) Carnelutti passou a tratar não da 
jurisdição voluntária, mas do que denominou processo voluntário. Para o autor, um processo que não tenha 
por finalidade a solução de um litígio nem por finalidade a definição jurisdicional não pode ser denominado 
processo, mas mero expediente; b) Carnelutti cuidou dos chamados ‘processos sem lide’, objetando o autor 
que a hipótese é tão pouco imaginável, que o próprio Carnelutti abandonou a ideia em escritos posteriores; c) 
Carnelutti afirmou que o processo penal cuida de jurisdição voluntária, com o que o autor também não 
concorda, reputando-o contencioso e observando que ele jamais teria como pressuposto um negócio, mas, 
ainda no dizer do primeiro, uma controvérsia. Ora, se a jurisdição voluntária civil tem por pressuposto um 
negócio, e a penal uma controvérsia, se os ramos são diferentes e se, no segundo, há verdadeira decisão 
jurisdicional, não se poderia imaginá-los como espécies de um mesmo gênero; d) por fim, o autor não vê 
razão para contrapor a lide do processo civil à controvérsia do processo penal. Melhor seria alargar o 
conceito de lide, de modo a adequá-la ao processo penal. (Premisas para determinar la indole de la llamada 
jurisdiccion voluntaria, in Studi in onore di Enrico Redenti nel XL anno del suo insegnamento, 
Milano:Giuffrè, 1951,vol. I, p.33). Alfredo Scaglioni também critica a posição de Carnelutti, dizendo que, 
embora engenhosa a diferenciação entre prevenção e composição da lide, como critério para verificação dos 
provimentos de jurisdição voluntária e jurisdição contenciosa, ela tem pouca utilidade sistemática e acarreta o 
risco – efetivamente concretizado – de estender demais o âmbito da primeira (Limite del processo volontario 
– Rivista di diritto processuale, p. II, 1947, p. 140/154). 
50 MICHELI, Gian Antonio, Per una revisione della nozione di giurisdizione volontaria, in Rivista di Diritto 
Processuale, 1947, vol II, p. I, p. 18/45. 
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ordenamento, o autor lembra a imparcialidade do órgão judiciário, que não persegue um 

interesse próprio, mas a obediência ao interesse público.51 

 

Para o autor, afirmar que, nesse caso, assim como na administração, o 

juiz tutela um interesse direto e imediato do Estado, parece uma análise equivocada do 

problema. Isso porque, mesmo na jurisdição contenciosa, ao declarar quem tem razão, ao 

atuar a vontade concerta da lei ou ao executar a sentença, o juiz também tutela um interesse 

público, isso é, a correta aplicação do direito objetivo. Na jurisdição voluntária, o juiz 

exerce um poder-dever, a fim de tutelar um interesse que o Estado entende merecedor de 

proteção. 

 

No mesmo sentido, Satta nega caráter administrativo à jurisdição 

voluntária, lembrando que o interesse que está na base da atuação do juiz não é aquele que 

anima a administração nos seus provimentos.52 

 

A aplicação do direito objetivo, com vistas à satisfação de um interesse 

público, ocorre seja quando as partes estão em desacordo – quando existe lide -, seja 

quando estão de acordo. A atuação concreta da lei, transformando-a de norma abstrata em 

norma para o caso concreto, será verificada na hipótese de confirmação de prevalência de 

um interesse sobre o outro – vale dizer, na prevalência de uma pretensão -, mas, da mesma 

forma, no estabelecimento das condições necessárias para que determinado ato receba a 

proteção jurídica que da jurisdição voluntária emana. 

 

Micheli também afasta o argumento de que a constituição necessária de 

determinados atos através da jurisdição voluntária lhe confere natureza administrativa. 

Lembra que, em sede de jurisdição contenciosa, também as sentenças constitutivas 

necessárias têm a mesma função. 
                                                 
51 “A mio avviso, invece, è necessario considerare con attenzione il rapporto che corre tra giudice, in sede di 
volontaria giurisdizione, e interesse perseguito; si vedrà, allora, che la stessa norma giuridica la quale 
subornica la produzione di determinati effetti giudidici all`intervento del giudice ha, così statuendo, già 
indicato non solo l`interesse meritevole di tutela giuridica, ma altresì la modalità che debbono essere 
osservate per conseguire la tutela medésima; interesse di cui non è già portatore il giudice bensì, se si vuole, 
la collettività, od un determinato soggetto, a seconda dei casi. Quando, pertanto, il giudice interviene egli 
agisce non già perché la violazione di un certo interesse importi sacrificio di un interesse di cui egli è 
titolare, bensì perchè deve essere assicurata l`osservanza della legge la quale quell`interesse riconosce e 
tutela, prescrivendo le modalità della tutela stessa.” (ob. cit., p. 27) 
52 Sulla natura giuridica del processo di divisione, Foro It., 1947, I, p. 356; também em Diritto processuale 
civile, Padova:Cedam, 1948, p. 490 e segs. 
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Da mesma maneira, deve ser superada a crítica no sentido de que a 

jurisdição voluntária carece de sanção, visto que o escopo do processo civil não se limita à 

aplicação de sanções e que, da mesma maneira, as sentenças de mero accertamento são 

desprovidas de sanção. 

 

Ainda para o autor, não é correto situar na substituição o caráter 

diferenciador da jurisdição voluntária e da contenciosa, pois o elemento realmente 

importante não é esse, mas a imparcialidade do juiz. 

 

A respeito da classificação de Carnelutti, colocando a prevenção da lide 

como critério diferenciador da jurisdição voluntária, o autor objeta que o termo affare é por 

demais genérico. Prefere o termo alemão Geschaeft, que faz compreender de maneira mais 

exata a característica principal dos atos de tutela incluídos no conceito de jurisdição 

voluntária: criação de nova situação jurídica, em relação à qual o direito objetivo liga 

determinadas consequências, que possibilitariam o surgimento de um conflito de 

interesses. 

 

Micheli defende, portanto, a natureza jurisdicional dos atos de jurisdição 

voluntária, reafirmando que o juiz, ao exercer o seu dever de provimento, satisfaz um 

interesse público posto com antecedência pelo ordenamento, sendo irrelevante, sob o ponto 

de vista do escopo do processo, a inexistência de lide a ser composta. 

 

Carlo Maria De Marini apresentou, por sua vez, vigorosos subsídios à 

tese jurisdicionalista.53 

 

O autor recorda que não é suficiente o critério orgânico para qualificar 

como jurisdicional um ato emanado pelo juiz. É tradicional, portanto, que se vá mais além, 

verificando-se o conteúdo e o fim do ato, ou seja, sua substância e o seu escopo – análise 

teleológica. 

 

                                                 
53 Marini, Carlo Maria De, Considerazioni sulla natura della giurisdizione volontaria – Rivista di Diritto 
Processuale, 1954, p. 255/300. 
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Discorda da corrente que, àquela época, com base na teoria pura do 

direito, passou a criticar tal maneira de análise, qualificando-a de não jurídica, mas 

sociológica. Essa teoria pura, que conferiria caráter administrativo à jurisdição voluntária 

é, para o autor, muito abstrata e não se presta a resolver problemas concretos, que é com o 

que o jurista deve se preocupar. 

 

Lembra que as definições de jurisdição como atuação da lei, tutela de 

direito subjetivos, composição da lide, aplicação de sanções, acertamento de relações 

jurídicas, garantia de direitos, realização de interesses insatisfeitos, não são mais do que 

definições tiradas do escopo. 

 

Diz que também não serve de critério diferenciador a existência de coisa 

julgada, pois isso excluiria da jurisdição contenciosa todo o processo executivo, os 

provimentos cautelares e todos os provimentos autônomos, mas coordenados a uma 

atividade processual, cotidianamente emitidos pela autoridade judiciária. 

 

Equivocada, ademais, a teoria de classificação com base na aplicação de 

sanções e a posição de Fazzalari, já que não pode haver quatro funções estatais, pois isso 

daria azo a que se encontrasse uma série de outras funções, o que nada resolve. 

 

Para o autor, se se deseja conduzir um estudo sobre a jurisdição 

voluntária e suas relações com a administração e jurisdição contenciosa, é necessário 

considerar não somente a forma dessa atividade, mas também os seus pressupostos, os seus 

fins, os interesses tutelados e os efeitos jurídicos produzidos. 

 

Para De Marini, a jurisdição voluntária não pode ser considerada 

atividade administrativa, pois essa visa a satisfazer um interesse imediato do Estado. É 

preciso sublinhar o adjetivo imediato, pois, necessariamente, toda atividade do Estado tem 

em vista a satisfação de um interesse seu. Mas, na administração, o interesse é específico e 

concreto. Já na jurisdição, o que existe é um interesse geral e mediato do Estado à atuação 

do direito objetivo, que é satisfeito quando se assegura o próprio direito à jurisdição. Os 

interesses imediatos, satisfeitos com o exercício da jurisdição, são os dos sujeitos que 

fazem com que ela seja exercitada, ou seja, sujeitos diversos do próprio Estado e diversos, 
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portanto, do juiz. Na administração, ao contrário, a satisfação do interesse imediato do 

Estado é obtida por meio do exercício do próprio órgão, segundo critérios internos de 

competência. A atuação do órgão tem por objetivo satisfazer um interesse seu – enquanto 

age como órgão do Estado – e, então, ao contrário da jurisdição, vê-se que se trata de uma 

atividade parcial e autônoma. 

 

Consequência dessa diferença é o fato de que, enquanto o administrador 

age de maneira a satisfazer um interesse imediato da administração, ele age de forma 

parcial, interessada. O juiz, porém, no exercício da jurisdição voluntária, age 

imparcialmente, vale dizer, desinteressadamente. Pode-se dizer que seu único interesse é o 

da correta atuação do direito objetivo. 

 

Também por isso, o regime da responsabilidade civil é diverso. Quando 

se impugna o ato administrativo, será a própria Administração que será parte em juízo. 

Mas, quando se impugna o provimento exarado pelo juiz em sede de jurisdição voluntária, 

partes serão os interessados, e não o próprio juiz do qual o provimento emanou. 

 

Sobre a diferença entre a jurisdição voluntária e a jurisdição contenciosa, 

embora o autor concorde com a maioria da doutrina – que aponta uma série de aspectos 

que as diferenciam – ressalta que é difícil encontrar uma linha clara de divisão, 

notadamente quando se busca definir, positivamente, no que a primeira consiste. 

 

Lembra que não existe, em primeiro lugar, diferença de escopo entre 

ambas as jurisdições. Os interesses imediatos tutelados são os mesmos, ou seja, interesses 

dos sujeitos de direito privado que fazem com que a jurisdição seja exercida. 

 

Os pressupostos da atividade exercida, no entanto, são diversos. A 

jurisdição contenciosa pressupõe uma violação ao ordenamento jurídico, uma lesão ao 

direito subjetivo, ao passo que isso não se verifica na jurisdição voluntária. 

 

Disso resulta a característica que irá condicionar todas as demais, ou seja, 

a existência de uma lide. Ao resolver a lide, o juiz se substituirá às partes, decidindo quem 

tem razão, ou, em termos teóricos, adequando a situação concreta à norma abstrata. 
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Destinatários da norma são, por isso, as partes, e não o juiz. Na jurisdição voluntária, ao 

invés, o destinatário da norma é o próprio juiz, que não atua de maneira a substituí-las, mas 

a auxiliá-las na constituição de um negócio jurídico. 

 

Elemento característico da jurisdição voluntária, para o autor, é o 

interesse tutelado. Cuida-se da tutela de um interesse privado, interesse esse que é a causa 

do provimento, enquanto a tutela mesma é o seu escopo. Pressuposto da tutela é a 

exigência legal de provimento com vistas a garantir a lícita satisfação de um interesse 

protegido. 

 

Por interesse privado, o autor entende o interesse indubitavelmente 

privado, a saber, o interesse de um sujeito de direito privado, como, por exemplo, o menor, 

o incapaz. 

 

O autor critica a construção de Carnelutti, pois baseada na prevenção de 

uma lide. Lembra que a função de prevenção é exercida, também, por intermédio de 

processos contenciosos. E, por outro lado, visto que a solução de um affare consiste na 

tutela de um interesse em confronto com um ou mais interesses de terceiros, De Marini 

discorda do conceito, apontando que, muitas vezes, não há conflito algum a ser 

solucionado por meio da jurisdição voluntária. Não se trata, pois, de uma característica 

essencial, realmente diferenciadora. 

 

Interessante, a essa altura, a aproximação feita por De Marini entre a 

jurisdição voluntária e a atuação do direito objetivo55: um sujeito encontra-se em face de 

outro sujeito e em face do direito objetivo, que lhe atribui faculdades e obrigações, como 

no exemplo do status. Não é possível uma realização meramente passiva, pois o 

ordenamento jurídico, para regular uma conduta particular e tutelar um interesse da mesma 

natureza, impõe necessariamente uma atividade estatal ulterior, que determina colaboração 

ou controle por parte de um órgão imparcial. Não basta, assim, a simples obediência ao 

direito. Para a sua realização, é imperioso o concurso do órgão estatal, o que se faz por 

intermédio da jurisdição voluntária. 

 

                                                 
55 ob. cit., p. 290. 
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Conceito de jurisdição voluntária, para o autor, é a atuação do direito 

objetivo no caso concreto, a fim de tutelar um interesse privado insatisfeito por causa da 

impossibilidade de exercício de faculdades ou poderes de seu titular, por intermédio de um 

órgão judicial imparcial, mediante a pronúncia de provimentos constitutivos, 

discricionários, modificáveis, que tornam possível ou substituem tal exercício.56 

 

Para afirmar a natureza jurisdicional da jurisdição voluntária, recorre à 

doutrina alemã, preferindo verificar os elementos comuns entre essa e jurisdição 

contenciosa, elementos esses que as colocariam como espécies do gênero jurisdição. O 

primeiro elemento comum é a tutela de um interesse privado insatisfeito. Tal tutela é 

verificada em ambas, diferindo, apenas, a causa da insatisfação. O segundo elemento é a 

atuação do direito objetivo ao caso concreto. Novamente, o que difere a atuação é o 

pressuposto de aplicação do direito objetivo. Por fim, a imparcialidade do juiz também é 

elemento comum à jurisdição voluntária e à jurisdição contenciosa.57 

 

 

1.4. Doutrina de Fazzalari 

 

 

Elio Fazzalari58 destacou-se da polêmica travada entre as duas correntes, 

buscando criticar os pontos que considerou equivocados em cada uma delas, para, em 

conclusão, afirmar que a jurisdição voluntária formaria um ramo próprio, um gênero 

próprio, não inserido na jurisdição nem na administração. 

 

Embora frontalmente criticado, em razão de descuidar da tradicional 

tripartição dos poderes, os estudos do autor merecem um item, posto que resumido, 

próprio, em razão de sua originalidade. 

 

                                                 
56 ob. cit., p. 296. 
57 “Riassumendo, potremo dire che giurisdiozne contencioza e giurisdizione volontaria hanno un substrato in 
comune, risolvendosi entrambe in una attuazione del diritto obbietivo nel caso concreto, per la tutela di 
interessi privati riconosciuti dal diritto stesso, ad opera di un organo statale imparziale. Ma, a questo punto, 
è facile accorgerci che il comune substrato altro non è se non l`essenza stessa della giurisdizione civile; in 
altre parole, estraendo quanto vi è di comune nella giurisdizione contencioza ed in quella volontaria, si è 
ottenuto il concetto astratto di giurisdizione civile.” (ob. cit., p. 299) 
58 La giurisdizione volontaria, Padova:Cedam, 1953. 
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Partindo de profunda análise sobre a teoria geral do ato jurídico, o autor 

procura distinguir os provimentos de jurisdição voluntária, os atos de verdadeira jurisdição 

e os atos administrativos. 

 

Afirma que os provimentos de jurisdição voluntária não pertencem à 

jurisdição civil. No entanto, a distinção entre as duas atividades não se funda na 

constitutividade da jurisdição voluntária em confronto com a declaratividade da jurisdição 

contenciosa, que pressuporia sempre um juízo sobre uma vontade da lei concernente às 

partes e, portanto, o caráter substitutivo da atividade do juiz. O perfil essencial da 

jurisdição não consiste na declaração, no accertamento.59 Ao contrário, a distinção se 

funda, basicamente, na ausência do pressuposto do inadimplemento de uma obrigação e da 

correlata lesão a um direito substancial. Na jurisdição voluntária, ausentes tais elementos, 

verificam-se interesses coincidentes e, ao lado deles, o dever de provimento do juiz, frente 

à situação abstrata prevista em lei. Além dessa diferença básica, há aquelas atinentes ao 

procedimento e à decisão, que, na jurisdição voluntária, é sempre revogável, o que não 

acontece com a sentença transitada em julgado. 

 

Ainda, para Fazzallari, não é verdade que o juiz seja imparcial quando 

exerce a jurisdição voluntária. Do ponto de vista do autor, o juiz é parcialíssimo na defesa 

do interesse que fundamenta seu exercício. Exemplo característico é a defesa do menor, 

agindo o juiz, aí, de maneira a defendê-lo em cotejo com os demais interesses, atuando, 

portanto, de maneira discricionária.60 A imparcialidade é traço característico, apenas, na 

jurisdição contenciosa, quando compete ao juiz, de maneira vinculada, somente, dizer se 

existe a obrigação, o correspondente direito e qual a medida que a lei prevê para sua 

salvaguarda - juízo de legalidade, não de discricionariedade. 

 

Os provimentos de jurisdição voluntária também não podem ser 

qualificados como atos administrativos, operando-se a distinção a partir do exame do 

                                                 
59 Em escrito posterior, o autor, mantendo sua posição, tornou a abordar o tema:“Già nella giurisdizione 
contenziosa c´è attività costitutiva; nessuno può negare che vi siano le sentenze di natura costitutiva. Di più. 
Tutte le sentenze sono costitutive, nel senso che tutte creano un ‘quid novi’ che surroga o si affianca alla 
realtà di diritto privato sostanziale, suscitano quella forza in più propria dell`efficacia della sentenza: 
l`esecutività – quando la sentenza sia di condanna – e l`autorità del giudicato” (Profili della giurisdizione 
volontaria, in La volontaria giurisdizione: Casi e materiale, a cura della Scuola di Notariato A. Anselmi di 
Roma, Milano:Giuffrè, 1997, p. 13) 
60 Profili, p. 14. 
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sujeito e da causa do provimento, da sua eficácia, assim como das formas de controle e 

impugnação. 

 

No que toca ao sujeito, a diferença salta aos olhos. Nos atos 

administrativos, sujeito do ato é um funcionário pertencente à administração, ao passo que, 

na jurisdição voluntária, os atos emanam de órgão judicial. O interesse tutelado pelos 

órgãos administrativos é um interesse público, entendida a expressão ‘interesse público’, 

aí, como da administração pública. Na jurisdição voluntária, cuida-se da tutela de 

interesses privados. O interesse público é tutelado apenas de maneira reflexa, isso é, a 

partir do momento em que é do interesse público que aqueles interesses de ordem privada 

sejam tutelados por um agente estatal. 

 

A impugnação e o controle dos provimentos de jurisdição voluntária têm 

contornos também diferentes em relação aos atos da administração. Embora a possibilidade 

de revogação seja um elemento comum em ambos, não se opera, na jurisdição voluntária, a 

revogação por superior hierárquico, visto não haver tal tipo de hierarquia no Poder 

Judiciário. Os atos administrativos, por sua vez, podem ser revogados pelo superior 

hierárquico, no cumprimento de seu dever de substituição.61 

 

Não se tratando nem de atos de verdadeira jurisdição nem de atos 

administrativos, o exercício da jurisdição voluntária implicaria uma categoria unitária, um 

genus per sè stante. O autor chega a essa construção, como visto, por exclusão. Por conta 

das características acima apontadas, segundo ele, não seria possível classificar a jurisdição 

voluntária como função jurisdicional – tendente à reparação de lesão de direito subjetivo – 

ou como ato administrativo. Cuidar-se-ia, portanto, de um gênero especial, atinente à 

administração pública do direito privado.62 

 

 

 

                                                 
61 “Quanti ai controlli e ai rimedi spontaneamente attuati dall`autore dell`atto, abbiamo già rilevato che la 
revoca è fenomeno comune all`atto amministrativo come al provvedimento di giurisdizione volontaria. 
Tuttavia, mentre l`atto amministrativo può essere revocato anche del superiore gerarchico, in adempimiento 
del di lui dovere di sostituzione, l`atto di volontaria giurisdizione non può, giacchè fa qui difetto il raporto di 
gerarchia” (La Giurisdizione volontaria, p. 180) 
62  “Ricostruita la categoria, è poi mera questione di nomi indicarla come giurisdizione volontaria o come 
amministrazione pubblica del diritto privato” (La Giurisdizione volontaria, p. 239) 
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1.5. Posição de Frederico Marques 

 

 

Como dito na introdução deste capítulo, José Frederico Marques foi o 

autor brasileiro, em época moderna, que mais se debruçou sobre o tema da jurisdição 

voluntária, tendo escrito seu famoso Ensaio sobre a Jurisdição Voluntária. Trata-se de 

estudo minucioso sobre a matéria, pautado na crítica sobre as diversas concepções e com 

conclusão expressa sobre a natureza administrativa do instituto. Em razão da autoridade do 

seu autor e por conta da influência indiscutível que a obra gerou perante os processualistas, 

há razão para um item destacado sobre ela. 

 

Para o autor, a jurisdição voluntária não é jurisdição, mas atividade 

anômala dos juízes e tribunais, a eles conferida por força da tradição. Diz Frederico 

Marques: “Não se trata de atividade jurisdicional, malgrado o nome que ostenta; e, no 

entender de muitos, é função que pode ser atribuída, com igual nomen juris, a órgãos não 

judiciários. ALCALÁ-ZAMORA, por exemplo, fala em jurisdição voluntária judicial e 

extrajudicial.”63 

 

Sob seu ponto de vista, não obstante parte da doutrina conceitue a 

jurisdição voluntária como função materialmente administrativa e formalmente 

jurisdicional, é preferível dizer que “a jurisdição voluntária é atividade administrativa, sob 

o aspecto material, e de caráter judiciário, do ponto de vista subjetivo; e isto porque 

distinguimos jurisdição de função judiciária em sentido estrito.”64 

 

O Poder Judiciário exerce outras atividades, funções, que não apenas a 

jurisdição contenciosa. Exemplos são as funções administrativas normalmente realizadas 

pelos Tribunais. Dentre essas funções – a que o autor se refere como funções judiciárias -, 

cuja natureza é administrativa, aquela de maior relevância é a traduzida no exercício da 

jurisdição voluntária. Trata-se de função secundária do Poder Judiciário, material e 

formalmente administrativa e, apenas, organicamente, judiciária. 

 

                                                 
63 MARQUES, José Frederico, Ensaio sobre a Jurisdição Voluntária, Campinas:Millennium, 2000, p. 15. 
64 ob. cit., p. 15/16. 
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Diz o autor que “a jurisdição é uma das funções da magistratura, mas que 

outras existem, a elas afetas, a que se deve dar o nome de funções judiciárias. Atribuição 

jurisdicional e atribuição judiciária são, assim, espécies diversas da atividade funcional que 

exerce o Poder Judiciário: aquela é função principal e a que o distingue dos demais 

poderes, no plano material; a última pode ser secundária ou anômala, e só no plano 

subjetivo ou orgânico se diversifica das que tocam ao legislativo e ao executivo. A 

jurisdição é, assim, a função básica e matriz da magistratura. A ratio essendi desta é o 

poder de julgar. Outras atribuições lhe podem ser conferidas; mas a que permanece como 

sinal distintivo do Judiciário, na esfera estatal, é sempre a jurisdição.”65 

 

Frederico Marques, assim como o fez Chiovenda, recorda o princípio da 

separação de poderes (Aristóteles e Montesquieu), para lembrar que, por conta da origem 

una, há evidentes pontos de entrelace. O princípio implica a separação de funções no que 

toca ao núcleo central da função de cada Poder. No que se refere a aspectos não centrais, 

admitem-se interferências entre os Poderes, desde que haja fundamento na Constituição e 

razões para tanto.66 

 

A Constituição Federal confere ao Poder Judiciário atribuições 

destinadas à proteção dos direitos individuais. O próprio direito à jurisdição está incluído 

no rol dos direitos individuais. Tendo em vista que a jurisdição voluntária, assim como a 

contenciosa, visa à proteção de direitos subjetivos, é natural que a função tenha sido 

conferida ao Poder Judiciário. O que difere a forma de atuação é a causa da proteção ao 

direito subjetivo. Na jurisdição contenciosa, a causa é a lesão a esse direito e a necessidade 

de reparação dessa lesão; ou, ainda, a incerteza relativa a determinada relação jurídica. Já 

na jurisdição voluntária, a causa de seu exercício é a criação das condições necessárias para 

que o direito subjetivo seja exercido, constituindo uma nova relação jurídica. Em ambos os 

                                                 
65 ob. cit., p. 24. 
66 “O princípio da separação de poderes, fundamental e básico na estruturação jurídica do Estado e na 
garantia dos direitos individuais, sofre assim temperamentos condizentes com a realidade política de cada 
povo, visto não ser preceito rígido e mecânico de distribuição de funções. A cada um dos três poderes é, de 
início, atribuída a sua função específica, traçando-se limites intransponíveis, que evitem a usurpação indevida 
de um poder em relação ao outro. Essa esfera nuclear e fundamental das atribuições de cada poder não pode 
ser violada, porque então desapareceria a separação funcional preconizada por MONTESQUIEU; mas, no 
que tange às funções que se não encontram situadas nessa competência mínima de cada poder, a lei ordinária 
ditará e resolverá a respeito de quem deve exercer os atos respectivos. E, na falta de expressa disposição 
legal, quaisquer funções e poderes se presumem atribuídos ao órgão investido de seu exercício como 
competência normal.” (ob. cit., p. 35/36) 
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casos, contudo, há proteção de direito subjetivo, do que deriva a justificada atuação do 

Poder Judiciário. 

 

O conceito de jurisdição defendido pelo autor é aquele delineado por 

Carnelutti, tendo a lide como ponto central, cabendo ao juiz compô-la, afirmando qual das 

pretensões deve ser tutelada. 

 

A jurisdição não pode ser definida, simplesmente, pela aplicação do 

direito objetivo aos casos concretos. Tal função não é exercida apenas pelo órgão 

jurisdicional, mas também por órgãos administrativos e, mesmo pela sociedade em geral, 

nos casos em que não haja lide. 

 

O traço distintivo da jurisdição é que o exercício dessa função está ligado 

a uma pretensão. Lado a lado com a construção de Carnelutti, Frederico Marques também 

coloca em relevo a característica sempre apontada por Chiovenda – a substitutividade: “A 

função jurisdicional tem assim caráter substitutivo. O juiz se substitui às partes em litígio 

para dizer e tornar efetiva a regra legal que deve regular a situação jurídica em que se 

verificou o conflito de interesses.”67 

 

Ao lado da função de composição da lide, mediante a substituição da 

vontade das partes, com prolação do comando estatal, Frederico Marques ressalta, ainda, 

que sobre esse comando incidirá a coisa julgada, característica ausente nos provimentos de 

jurisdição voluntária. 

 

Define a jurisdição voluntária, assim, em contraposição à verdadeira 

jurisdição – a contenciosa -, dizendo: “A impropriamente denominada jurisdição 

voluntária, que não é voluntária nem jurisdição, constitui função estatal de administração 

pública de direitos de ordem privada, que o Estado exerce, preventivamente, através de 

órgãos judiciários, com o fito e objetivo de construir relações jurídicas, ou de modificar e 

desenvolver relações já existentes.”68 

 

                                                 
67 ob. cit., p. 43. 
68 ob. cit., p. 59. 
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Pauta-se a jurisdição voluntária, dessa forma, na atuação estatal com 

vistas à constituição ou modificação de negócios jurídicos, sendo de se destacar, ao lado 

disso, o caráter preventivo, tão bem apreendido por Carnelutti. 

 

Sem razão a posição de Fazzalari, que vê na jurisdição voluntária uma 

categoria autônoma, que não se confunde com a jurisdição nem com a administração. A 

principal crítica de Frederico Marques - e de Carlo Maria De Marini – é no sentido de que, 

tradicionalmente, as funções do Estado são três, equivalentes aos Poderes Judiciário, 

Legislativo e Executivo. Não existe uma quarta função ou categoria autônoma. O que 

ocorre, como se sabe, é que a diferenciação de funções entre os Poderes não tem caráter 

absoluto. Sabe-se que quaisquer dos Poderes, de maneira anômala, podem exercer funções 

que seriam típicas do outro Poder. Assim é que, como visto, no caso da jurisdição 

voluntária, o Poder Judiciário exerce função materialmente administrativa, mas 

subjetivamente judiciária. Mas o autor critica, também, a posição de De Marini, negando 

que a jurisdição voluntária possa ser vista como função jurisdicional apenas por conta do 

caráter orgânico-subjetivo. 

 

A jurisdição voluntária é, na verdade, espécie do gênero administração 

pública de interesses privados. Possui, basicamente, duas características que a diferenciam: 

 

a) como função estatal, ela tem natureza administrativa, do ponto de vista 

material, e é ato judiciário, do ponto de vista subjetivo ou orgânico; 

 

b) em relação às suas finalidades, é função preventiva e também 

constitutiva.69 

 

Para o autor, seguindo a posição de Carnelutti, pressuposto da jurisdição 

voluntária é um negócio ou ato jurídico, e não, como acontece na jurisdição propriamente 

dita, uma situação contenciosa. Isso condiciona o fato de que, quanto à forma, a jurisdição 

voluntária dá origem a um procedimento. O processo é estrutura específica da jurisdição 

contenciosa. Na jurisdição voluntária não pode existir processo, porque não há litígio, e o 

juiz não atua como parte desinteressada. A ausência de lide – o que existe, na jurisdição 

                                                 
69 ob. cit., p. 217. 
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voluntária, é um negócio jurídico – torna desnecessária a vinculação às formas processuais. 

Seguindo a lição de Alcalá-Zamora, diz que o procedimento se desenvolve sem partes – 

em sentido formal ou material - mas na presença de interessados. 

 

Em conclusão, afirma: “pode-se dizer que os atos de jurisdição voluntária 

são atos de direito público, praticados a pedido de interessados e que o órgão judiciário 

realiza para reconhecer, verificar, autorizar, aprovar, constituir ou modificar situações 

jurídicas. Em face da jurisdição contenciosa, esses atos podem ser qualificados de 

atividade do órgão jurisdicional no exercício de sua função administrativa, destinada à 

tutela de interesses privados ‘que surgem e se desenvolvem com a cooperação estatal’, 

tutela essa que não tem por pressuposto uma situação contenciosa.”70 

 

 

1.6. Nossa posição 

 

 

Optamos, abertamente, pela corrente jurisdicionalista. Os três capítulos 

que seguem visam a justificar essa opção, à luz da teoria geral do processo civil e da 

instrumentalidade que o ilumina. 

 

Não vislumbramos, da análise dos institutos de teoria geral, razão 

suficiente para afastar a jurisdição voluntária do gênero jurisdição, seja localizando-a no 

campo da administração, seja como um gênero à parte. Como veremos mais detidamente, 

as tradicionais distinções entre os conceitos de parte e interessados, processo e 

procedimento, coisa julgada, assim como a existência de lide, elementos esses que 

serviriam para diferenciar a jurisdição contenciosa e a jurisdição voluntária não são, em 

tempos atuais, de intensidade tal que a última se desloque do campo jurisdicional. 

 

Embora retornemos à ideia, de maneira exaustiva, ao longo da tese, é de 

bom alvitre adiantar que o estudo da jurisdição, aqui, segue a visão instrumentalista. Por 

essa razão, será considerada a unidade de poder, de onde emanam as funções legislativa, 

                                                 
70 ob. cit., p. 218. 
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administrativa e jurisdicional. Como todas as funções derivam de uma origem comum, é 

natural que haja, muitas vezes, entrelaçamento entre elas. 

 

Insta examinar, ademais, não apenas o escopo jurídico da jurisdição, mas 

seus escopos social e político. E esse exame tornará ainda mais nítida a unidade da 

jurisdição, embora dividida em duas espécies. 

 

Trataremos de analisar os elementos de teoria geral – ao menos os de 

maior destaque quando se trata de diferenciar as espécies -, assim como alguns exemplos 

da tenuidade de distinção entre jurisdição contenciosa e voluntária, para, depois, cuidar da 

visão instrumentalista e, ao final, nos determos sobre a principal consequência da 

aproximação. 
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2. APROXIMAÇÃO ENTRE A JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA E A 

JURISDIÇÃO CONTENCIOSA - ANÁLISE À LUZ DA TEORIA 

GERAL DO PROCESSO 

 

 

Como dito, este estudo adota uma visão instrumentalista do processo. Por 

isso, sua metodologia é baseada na jurisdição como instituto central do direito processual, 

de onde emanam as demais noções. Por ser instrumentalista, a visão é também publicista, o 

que faz aproximar os conceitos que serão estudados adiante. 

 

Da jurisdição, como poder, derivam os outros principais institutos de 

direito processual. É o que afirma Dinamarco, ao tratar do poder e, consequentemente, da 

jurisdição: “em torno deste, portanto (no caso, em torno da jurisdição), é que gravitam os 

demais institutos do direito processual e sua disciplina. Porque os órgãos que exercem o 

poder sub specie jurisdictionis são inertes, é necessária a provocação do interessado: e por 

isso é que o ordenamento jurídico institui e modela a ação, como poder de exigir do Estado 

o exercício da jurisdição. Porque o exercício acabado da jurisdição projetará efeitos sobre a 

esfera jurídica de pelo menos duas pessoas, é natural que a ambas seja dada oportunidade 

de influir participando: e daí a consagração da defesa como instituto fundamental, sendo 

garantida constitucionalmente com referência a qualquer processo. Porque o exercício 

desses três poderes não pode ser desordenado, nem arbitrário o da jurisdição, nem 

ilimitado qualquer deles, é preciso um plano para sua coordenação: e tal é o procedimento 

ditado em lei e que, para cumprimento da regra constitucional do contraditório, assenta 

sobre as situações jurídicas ativas e passivas integrantes de uma relação jurídica de direito 

público (é o processo em sua natureza complexa). Como se vê, da visão publicista da 

ordem processual, a partir de seus objetivos e inserção no sistema político-jurídico da 

nação, deflui com muita naturalidade a jurisdição ao centro.”71 

 

Posta a jurisdição ao centro do estudo do direito processual, visto o 

processo sob o ponto de visto publicísitico, perdem intensidade as distinções entre certos 

                                                 
71 DINAMARCO, Cândido Rangel, A instrumentalidade do processo. 12. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Malheiros Ed., 2005. p. 93/94. 



45 
 

institutos que, conforme a tradição, serviram, por muito tempo, para diferenciar a 

jurisdição voluntária e a jurisdição contenciosa. 

 

Cabe tratar, a essa altura, de cada um dos elementos que, segundo parte 

da doutrina, diferenciariam a jurisdição voluntária da jurisdição contenciosa: partes versus 

interessados; processo versus procedimento; coisa julgada. 

 

A visão da lide, como elemento caracterizador da jurisdição, será 

abordada em capítulo próprio. 

 

 

2.1. Partes e interessados 

 

 

Da leitura conjunta dos artigos 1º e 2º do Código de Processo Civil tem-

se a impressão de que o conceito de parte está afeto à jurisdição contenciosa, ao passo que 

o de interessado se relaciona à jurisdição voluntária. É que o art. 1º divide a jurisdição civil 

em contenciosa e voluntária, enquanto o art. 2º diz que a tutela jurisdicional não será 

prestada pelo juiz, senão quando a parte ou o interessado a requerer. 

 

Trata-se de evidente influência da escola tradicional, que enxerga na lide 

o elemento caracterizador da jurisdição (Carnelutti) e, por jurisdição, compreende, apenas, 

a contenciosa. Mais especificamente, cuida-se de legado de Chiovenda, que nega, 

expressamente, a existência de partes na jurisdição voluntária. 

 

Tal negativa repousa no fato de que Chiovenda toma o conceito de parte 

derivado da relação de direito material, atribuindo a pertinência subjetiva àquele que, no 

plano do direito substancial, possui a pretensão resistida, dando margem a um conflito de 

interesses. A parte, para Chiovenda, é o sujeito da lide, ou seja, o sujeito da pretensão 

resistida. A jurisdição, nesse esquema, serve para resolver o conflito e o conceito de parte 

está ligado, exatamente, à existência de dois sujeitos titulares de interesses em conflito.72 

 
                                                 
72 A propósito, MARQUES, José Frederico, Ensaio sobre a Jurisdição Voluntária, 1ª ed. atualizada, 
Campinas:Millennium, 2000, p. 162. 
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Como na jurisdição voluntária não há, a princípio, dois interesses em 

conflito – não há lide, em seu sentido tradicional -, também não haveria partes. Haveria 

meros interessados, cujos interesses seriam convergentes. 

 

A solução do problema, na verdade, reside no conceito que se dê ao 

termo parte. Ou seja, qual a noção de parte que deve ser adotada e que, para o moderno 

direito processual, se mostra mais adequada. 

 

No atual estágio do processo civil, como ciência autônoma em relação ao 

direito substancial, o conceito que melhor exprime a ideia de parte é aquele que se 

denomina conceito puro de parte. Parte é o sujeito que participa do contraditório perante o 

juiz e que, adotada a figura da situação jurídica processual (Goldschimidt), exerce poderes, 

faculdades, tem deveres, ônus e se coloca em posição de sujeição perante o Estado-Juiz. É 

o sujeito interessado juridicamente no processo e que, por isso, tem sua participação 

assegurada e pode influenciar, de alguma maneira, o provimento jurisdicional. 

 

O conceito puro de parte tem a vantagem de afastar certos enganos, que 

levam, como no caso da jurisdição voluntária, a distinções de cunho não científico, como 

aquela entre partes e interessados. 

 

A noção Chiovendiana de que as partes seriam aquele que pede, aquele 

em cujo nome se pede e aquele em face do qual é pedida a atuação da vontade concreta da 

lei73 limita o conceito de parte ao de parte na demanda, olvidando-se de que outras 

figuras, como a do assistente, ultrapassam essa noção. Outras partes além de autor e réu 

originários podem surgir no processo, até mesmo por atuação voluntária.74 Trata-se das 

partes do processo, conceito que ultrapassa aquele de partes da demanda. 

 

                                                 
73 CHIOVENDA, Giuseppe, Principi di diritto processuale civile, Napoli:Jovene, 1980, p. 579. 
74 De acordo com Dinamarco, “o assistente ingressa na relação processual sem nada demandar e nem por isso 
deixa de ganhar a titularidade dos mesmos poderes e mesmos ônus processuais que tem a parte assistida (art. 
52). O assistente é parte, ainda que secundária, agregada à principal. Como parte que é no processo, tem 
liberdade de atuação, inclusive com o objetivo ne fiat collusio, apenas se lhe vedando atos de disposição do 
direito material controvertido (do qual não é titular), a desistência da ação (não foi ele quem propôs a 
demanda) e, de modo geral, atos que contrariem a vontade manifesta do assistido no processo” 
(DINAMARCO, Cândido Rangel, Litisconsórcio, 8ª ed., rev. E atual., São Paulo:Malheiros, 2009, p. 26/27) 
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Conforme a precisa lição de José Rogério Cruz e Tucci, “além do autor e 

do réu, também adquirem a ‘qualidade’ de parte (eadem condicio personarum – D. 

44.2.12), todos aqueles que forem citados, substituindo a parte originária (sucessor), ou 

que intervenham, defendendo direito próprio (opoente), ou em auxílio da parte, figurando 

como titular das diversas posições ativas ou passivas inseridas na dinâmica da relação 

jurídica processual (interveniente litisconsorcial), ou ainda por provocação de uma das 

partes originárias (denunciado, chamado ou nomeado).”75 

 

A noção de parte atrelada ao direito substancial, por sua vez, está ligada 

ao conceito de legitimidade de parte. Parte legítima é aquela que, no plano do direito 

material, possui uma pretensão, ligada a um interesse e, no esquema da jurisdição 

contenciosa, aquela que resiste a esse interesse. 

 

O direito de ação, conforme o sistema por nós adotado, embora abstrato, 

liga-se a determinadas condições – as condições da ação. E é no plano do direito material 

que se verificará se, à luz da narrativa feita na petição inicial, as partes são legítimas, a 

ação é necessária, útil e adequada e o pedido juridicamente possível. 

 

Contudo, vista sob o ângulo publicístico, a ação se confunde com o 

direito à prestação jurisdicional, de natureza constitucional. Vale dizer, com o direito ao 

devido processo legal. A parte, ainda que ilegítima, não deixa de ser parte enquanto a 

ilegitimidade não for declarada pelo juiz. Ate lá, ela é titular de uma situação jurídica 

processual e, inclusive, para demonstrar sua condição de parte legítima, irá exercer todas as 

faculdades e poderes à sua disposição, assim como se sujeitar a deveres e ônus. Em outras 

palavras, ela participará do contraditório, mesmo que, dependendo do caso, apenas entre 

ela e o juiz.  

 

Não obstante as hipóteses em que, sob o prisma do direito positivo 

infraconstitucional, a parte seja carecedora da ação, não há dúvida de que ela tem direito ao 

                                                 
75 TUCCI, José Rogério Cruz e, Limites subjetivos da eficácia da sentença e da coisa julgada civil, São 
Paulo:RT, 2006, p. 33/35. Logo em seguida, o autor afirma, categoricamente: “Em suma: a identificação de 
parte em sentido substancial, como sujeito da lide, é de todo espúria ao sistema de direito processual civil” 
(p. 35) 
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processo e, por consequência, à prestação jurisdicional – ainda que seja para lhe negar a 

condição de parte legítima.76 

 

O conceito puro de parte, dessa maneira, não se confunde nem com o 

conceito de parte na demanda nem com o de parte legítima, ambos ligados ao direito 

substancial. Ser parte, no sentido que consideramos correto, “consiste em ser titular das 

posições jurídicas ativas e passivas inerentes à relação processual e com isso poder 

participar ativamente do contraditório instituído perante o juiz (Liebman). Essa é uma 

noção processualmente pura de parte, que não considera elementos relacionados com a 

inserção do sujeito no conflito in judicio deducto nem se influencia por elementos de 

direito material. Considerado o processo em si mesmo, parte é todo sujeito que figura nele 

com possibilidades de pedir, alegar e provar, sem considerar as razões ou modalidades de 

sua legitimidade ad causam.”77 

 

Com base nesse conceito, não há dúvida de que os sujeitos da relação 

jurídica processual instaurada na jurisdição voluntária são partes, não encontrando 

respaldo científico a sua denominação de meros interessados. Tais sujeitos participam, sem 

dúvida, do contraditório exercido perante o juiz, seja nos casos típicos de jurisdição 

voluntária, seja naqueles em que, como veremos, atua um processo civil de conteúdo 

objetivo. 

 

O contraditório exercido perante o juiz – órgão imparcial, que não está 

afeto à sujeição, mas atua suprapartes – terá por objetivo, no mais das vezes, demonstrar a 

existência daqueles pressupostos necessários para a constituição de determinado negócio 

jurídico ou, ainda, a verificação dos requisitos necessários para que o juiz exerça o dever 

                                                 
76 Nesse sentido, BEDAQUE, José Roberto dos Santos, Efetividade do processo e técnica processual, São 
Paulo:Malheiros, 2006, p. 229/230. Conforme Nicolò Trocker, “la nozione di legittimazione è, in fondo, 
comune, al diritto sostanziale e al processo: vi è una legittimazione a disporre, come vi è una legittimazione 
ad agire. Ed identico è il criterio adottato: ciascuno è padrone in casa propria; d’un determinato interesse 
dispone efficacemente solo chi ne è il titolare. Ma corre questa differenza: che, mentre, nel processo, 
sull’esistenza dei presupposti per la legittimazione è esercitato un controllo superiore, il controllo del 
giudice, il quale, se la composizione della lite gli è domandata da non legittimati, ha il potere di rifiutarvisi.” 
(TROCKER, Nicolò, Enrico Allorio e la dottrina della riflessione della cosa giudicata rispetto ai terzi, in 
Rivista di Diritto Processuale, ano 2001, p. 339). 
77 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Malheiros Ed., 2005. v. 2, p. 428, tratando da condição do Ministério Público como parte, ainda nos casos em 
que atua como custos legis. 



49 
 

de provimento em face não necessariamente de uma lide, mas de um particular interesse 

que o Estado entenda de tal maneira relevante que imponha a participação judicial. 

 

Será dos sujeitos dessa relação jurídica processual, portanto, o ônus de 

comprovar a existência desses pressupostos ou requisitos, exercendo, perante o juiz, todos 

os poderes e faculdades que estiverem a seu dispor e sofrendo, ao mesmo tempo, a sujeição 

às determinações judiciais. Disso decorre, não há dúvida, a sua condição de partes. 

 

 

2.2. Processo e procedimento 

 

 

O conceito comum do termo processo liga-o a uma ideia dinâmica. 

Segundo o dicionário Houaiss, processo significa a “realização contínua e prolongada de 

alguma atividade”, ou, o que viria a dar no mesmo, “procedimento”. Como lembra 

Fernando Gajardoni, o termo, utilizado pela primeira vez pelos canonistas da Idade Média, 

deriva do grego prosek ou proseko, significando “vir de trás e ir para diante”, ou do latim 

procedere, significando “seguir adiante”.78 É natural que o direito, utilizando-se da 

linguagem do campo que regula, das relações sociais, tenha importado tais noções. 

 

No entanto, após importá-las, surgiu, com a afirmação do processo civil 

como ramo autônomo do direito material, a necessidade de distinguir tecnicamente os 

conceitos. Coube a Oskar Von Bülow estabelecer que o processo – em seu sentido técnico 

– caracteriza-se não apenas por uma série de atos concatenados, mas anima-se por uma 

relação que lhe dá finalidade, a relação jurídica processual. Vale dizer, uma relação 

jurídica de direito público, que se desenvolve de maneira gradual, entre o tribunal e as 

partes.79 

                                                 
78 GAJARDONI, Fernando da Fonseca, Flexibilização procedimental: um novo enfoque para o estudo do 
procedimento em matéria processual, São Paulo:Atlas, 2008, p. 30. 
79 Diz o autor: “Pero, nuestra ciencia procesal ha dado demasiada trascendencia a este carater evolutivo. 
No se ha conformado con ver en él sólo una cualidad importante del proceso, sino que ha desatendido 
precisamente otra no menos trascendente: la de la relación jurídica del mismo. En lugar de considerar al 
proceso como una relación de derecho público, que se desenvuelve de modo progresivo, entre el tribunal y 
las partes, ha destacado siempre únicamente aquel aspecto de la noción de proceso que salta a la vista de la 
mayoria: su marcha o adelanto gradual, el procedimiento...(BÜLOW, Oskar Von, La teoria de las 
excepciones procesales y los presupuestos procesales, tradução de Miguel Angel Rosas Lichtschein, Buenos 
Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1964, p. 3). Conquanto tenha prevalecido, a teoria de Bülow 
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O procedimento retrata a realidade palpável do processo, a concatenação 

de atos tendentes a um fim, ou seja, a sua dinâmica. Cuida-se do método de trabalho80 

coordenado para se chegar a esse fim, fazer exercer a jurisdição. O método de trabalho 

pressupõe, portanto, uma forma, e essa forma traduz o procedimento. 

 

Já o processo significa a soma desse aspecto formal e da relação jurídica 

processual, estabelecida entre os seus sujeitos81. E sua característica é essencialmente 

teleológica, uma vez que a concatenação de atos, animada pela relação jurídica de direito 

processual, visa à obtenção de um resultado. Visa ao exercício da jurisdição. 

 

  O processo caracteriza-se como técnica da qual se vale o Estado para 

exercer a jurisdição. É, portanto, instrumento técnico colocado à disposição das partes.82 

No dizer de Bedaque, o processo é o método estatal de solução das crises verificadas no 

plano do direito material.83 

 

                                                                                                                                                    
sofreu severas criticas de Goldschmidt, para quem “el hecho jurídico que produce una relación jurídica no 
es, por esa sola circunstancia, una relación jurídica ni siquiera latente. Claro que el proceso no ha de 
considerarse como una serie de actos aislados. Pero un complejo de actos encaminados a un mismo fin, aun 
cuando haya varios sujetos, no llega a ser, por eso, una relación jurídica, a no ser que ese término adquiera 
una acepción totalmente nueva.” Goldschimidt substitui a noção de relação jurídica processual pela de 
situação jurídica, em sua conhecida obra O processo como situação jurídica. Ali, o autor aponta o caráter 
dinâmico do processo, como instrumento por meio do qual o pretenso detentor de um direito subjetivo busca 
situações de vantagem, a fim de transformar a expectativa – o direito material, estático – em algo concreto, 
através da sentença de procedência. A dinâmica do processo faria nascerem as diversas chances de obtenção 
de uma vantagem, a fim de obter, ao final, a tutela jurídica postulada. Ainda nas palavras do autor: “La 
expectativa de una ventaja procesal, y, en último término, de una sentencia favorable, la dispensa de una 
carga procesal y la posibilidad de llegar a tal situación por la realización de un acto procesal, constituyen 
los derechos en el sentido procesal de la palabra. En realidad, no se trata de derechos propiamente ditos, 
sino de situaciones que podrían denominarse con la palabra francesa: chances.” (GOLDSCHIMIDT, 
James, Teoria general del processo, Barcelona:Labor, 1936, p. 15 e 53/56). 
80 A ideia de processo como método de trabalho e de flexibilização da técnica em prol da efetividade tem sido 
amplamente discutida por José Roberto dos Santos Bedaque, notadamente em sua obra Efetividade do 
processo e técnica processual, São Paulo:Malheiros, 2006. 
81 Nas palavras de Dinamarco, “como método de trabalho, processo é uma série de atos interligados e 
coordenados ao objetivo de produzir a tutela jurisdicional justa, a serem realizados no exercício de poderes 
ou faculdades ou em cumprimento a deveres e ônus. Os atos interligados, em seu conjunto, são o 
procedimento. O conjunto de situações jurídicas ativas e passivas que autorizam ou exigem a realização de 
atos é a relação jurídica processual (poderes, faculdades, deveres e ônus).” (DINAMARCO, Cândido Rangel, 
Instituições de direito processual civil, volume II, 5ª ed., rev. e atual., São Paulo:Malheiros, 2005, p. 25) 
82 Cf. CARNACINI, Tito, Tutela giurisdizionale e tecnica del processo, in Studi in onore di Enrico Redenti, 
Vol. II, Milano:Giuffrè, 1951, p. 704. 
83 BEDAQUE, José Roberto dos Santos, Efetividade do processo e técnica processual, São Paulo:Malheiros, 
2006, p. 72. 
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  Neste contexto, diz-se que o processo é instrumental ao direito material. 

Conforme o autor, “a natureza instrumental do direito processual impõe sejam seus 

institutos concebidos em conformidade com as necessidades do direito substancial. Isto é, a 

eficácia do sistema processual será medida em função de sua utilidade para o ordenamento 

jurídico material e para a pacificação social. Não interessa, portanto, uma ciência 

processual conceitualmente perfeita, mas que não consiga atingir os resultados a que se 

propõe. Menos tecnicismo e mais justiça, é o que se pretende.”84 

 

  Couture, por outras bandas, além de também enxergar o processo como a 

somatória entre o procedimento e a relação jurídica processual e ressaltar a sua noção 

teleológica, aborda o procedimento como uma sequência ou série de atos que se 

desenvolvem progressivamente, com o objetivo de resolver, mediante o juízo da 

autoridade, o conflito submetido à sua decisão.85 

 

  Trata-se, então, de método de trabalho. A técnica de tal método tem dois 

grandes objetivos: conferir segurança ao instrumento, garantindo a participação das partes 

em contraditório; assemelhar a resposta jurisdicional à atuação espontânea de regra de 

direito material, do ponto de vista da justiça da decisão e da tempestividade da resposta.86 

 

O processo desenvolve-se mediante atos concatenados, conforme um 

modelo previsto em lei infraconstitucional, que, por sua vez, deve obedecer aos ditames do 

devido processo legal, de estatura constitucional. Cada ato praticado se liga ao seguinte, 

criando-se, com a marcha do processo, novas situações jurídicas, sendo necessário que 

                                                 
84 BEDAQUE, José Roberto dos Santos, Direito e processo – Influência do direito material sobre o 
processo, 2ª ed., 2ª tir., São Paulo:Malheiros, 2001, p.16. No mesmo sentido, aponta Proto Pisani: “Come, 
infatti, il diritto processuale non potrebbe esistere senza il diritto sostanziale (indispensabilità del diritto 
sostanziale), così – è ora de aggiungere – il diritto sostanziale non potrebbe esistere senza il diritto 
processuale. Pur nella diversità, vi è una stretta interdipendenza (cioè dipendenza reciproca) tra diritto 
sostanziale e diritto processuale.” E prossegue, mais adiante: “perchè sia assicurata la tutela giurisdicionale 
di una determinata situazione di vantaggio, non basta che a livello di diritto processuale sia predisposto un 
procedimento quale che sia, ma è necessario che il titolare della situazione di vantaggio violata (o di cui si 
minacia la violazione) possa utilizzare un procedimento (o più procedimenti) strutturato in modo tale da 
protergli fornire una tutela effetiva e non meramente formale o astratta del suo diritto.” (PROTO PISANI, 
Andrea, Lezioni di diritto processuale civile, 3ª ed., Napoli:Jovene, 1999, pp. 04/06) 
85 COUTURE, Eduardo Juan, Fundamentos del derecho procesal civil, 3ª ed, Buenos Aires:Depalma, 1958, 
pp. 121/122. 
86 BEDAQUE, José Roberto dos Santos, Efetividade do processo e técnica processual, São Paulo:Malheiros, 
2006, p. 77. 
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cada parte exerça as faculdades a elas concedidas e arque com os ônus ligados à vantagem 

que pretender obter – à chance, conforme Goldshimidt. 

 

Tomados os quatro institutos de direito processual – jurisdição, processo, 

ação e defesa -, o processo é aquele modelo estabelecido para fazer atuar a jurisdição, 

garantindo a participação das partes. Vale dizer, é o instituto que dá dinâmica aos outros 

três, que os operacionaliza. A jurisdição se exerce por meio do processo – instrumento 

legítimo de atuação do poder estatal – e o modelo regido pelo devido processo legal 

garante, além da legitimidade, o embate entre ação e defesa, o contraditório. 

 

Ao lado da noção teleológica de processo, aponta-se, também, o seu fim 

ético. O processo não deve ser encarado como um instrumento voltado a qualquer 

resultado, mas, sim, àquele resultado que traduza a ordem jurídica justa, a pacificação 

social. Nas palavras de Bedaque, “o processo não é mero instrumento técnico, nem o 

direito processual constitui ciência neutra, indiferente às opções ideológicas do Estado. 

Somente a conscientização, pelos processualistas, do caráter ético de sua ciência, da 

necessária identidade ideológica entre processo e direito substancial, permitirá que o 

instrumento evolua para melhor atender a seus escopos. Nessa concepção axiológica do 

processo, como instrumento de garantia de direitos, a visão puramente técnica não pode 

mais prevalecer, pois a ela se sobrepõem valores éticos de liberdade e de justiça.”91 

 

O processo como instrumento ético, cujo escopo seja a pacificação 

social, a distribuição de justiça através do exercício da jurisdição, deve pautar-se pela 

legitimidade. Exatamente por isso é que vem ganhando corpo a ideia de legitimidade pelo 

procedimento, tendo como grande artífice Niklas Luhmann.92 Com efeito, é por meio do 

procedimento, com ampla participação das partes e exercido de acordo com o devido 

processo legal, sendo ínsita, ainda, a regra constitucional de fundamentação das decisões, 

que o instrumento estatal de exercício da jurisdição obtém legitimidade. 

 

                                                 
91 BEDAQUE, José Roberto dos Santos, Direito e processo: influência do direito material sobre o processo, 
2ª Ed., São Paulo:Malheiros, 2001, p. 19. 
92 LUHMANN, Niklas, Legitimação pelo procedimento, tradução de Maria da Conceição Corte-Real, 
Universidade de Brasília, 1980. 
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Ainda como fator de legitimidade, o exercício do contraditório também 

tem sido apontado como traço característico do processo. É o que preceitua Fazzalari, 

quando afirma que o “processo é um procedimento do qual participam (são habilitados a 

participar) aqueles em cuja esfera jurídica o ato final é destinado a produzir efeitos: em 

contraditório, e de modo que o autor do ato não possa obliterar as suas atividades.”93Para o 

autor, o processo seria espécie do gênero procedimento, cuja característica distintiva 

adviria do desenvolvimento em contraditório. O processo pode ser conceituado, para 

Fazzalari, como o procedimento em contraditório. 

 

Não nos parece, contudo, que haja qualquer incompatibilidade entre a 

visão do processo como procedimento animado pela relação jurídica de direito processual e 

do processo como procedimento em contraditório. Ora, contraditório pressupõe 

participação, e a participação, como todas as garantias inerentes do devido processo legal, 

envolve os sujeitos do processo, vale dizer, aqueles que fazem parte da relação jurídica de 

direito processual. 

 

Na verdade, o contraditório, como elemento do devido processo legal e 

fator de legitimidade, tem a sua razão maior de ser no fato de que o exercício da jurisdição 

implica imposição de poder e, de forma correlata, sujeição a esse poder. Ao exporem uma 

situação de insatisfação ao órgão do Estado, o juiz, as partes submetem-se – sujeitam-se – 

à futura decisão a ser exarada.  

 

  De acordo com Flávio Luiz Yarshell, o procedimento pode ser visto, na 

disciplina dos atos do processo, como ‘penhor de legalidade’ e como instrumento do 

contraditório. Por isso, a ideia de tipicidade dos atos deve ser cotejada com a 

instrumentalidade do processo e com a garantia do contraditório.94 

 

                                                 
93 FAZZALARI, Elio, Instituições de direito processual, tradução de Elaine Nassif, Campinas:Bookseller, 
2006, p. 118/119. 
94 O autor, que tem uma visão mais restrita sobre a atenuação do formalismo processual, ressalta que o 
procedimento é garantia de legalidade e forma de controle do poder estatal. O juiz, na direção do processo, 
deve pautar-se pela legalidade, respeitando a tipicidade dos atos e, ao excepcionalmente permitir a alteração 
do procedimento – mantendo a regra da tipicidade –, há de preservar o contraditório, assegurar o caráter 
racional desse procedimento e o atendimento aos escopos da jurisdição. (YARSHELL, Flávio Luiz, Tutela 
jurisdicional, 2ª ed. rev. e atual., São Paulo:DPJ, 2006., pp.183/187). 
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  A técnica, dessa forma, visa a manter certa ordem e a garantir 

determinada margem de segurança e conhecimento para as partes, limitando qualquer 

aspiração de arbítrio do juiz na condução do processo. 

 

  É o que ensina Carlos Alberto Alvaro de Oliveira quando, após fixar o 

conceito de formalismo como forma em sentido amplo, diz que ele é essencial para 

delimitar os poderes, faculdades e deveres dos sujeitos processuais, coordenando sua 

atividade e organizando o processo, com vistas a que ele alcance seu fim.  

 

  A ideia de formalismo liga-se à de ordem, organização. Em relação ao 

juiz, o formalismo garante às partes a proteção contra o arbítrio, pois que seus poderes 

estarão regulados, e a previsão de medidas típicas, embora não tenha caráter absoluto, dá a 

elas meios de controle da atuação jurisdicional.95 

 

A sujeição, decorrente da necessária obediência à solução estatal dos 

estados de insatisfação, só pode ser legitimada se às partes for dada a chance de 

participação na formação da decisão. Processo sem participação significaria autoritarismo. 

Implicaria imposição ilegítima do direito. A mera técnica, destituída de valores 

democráticos, seria um simulacro de processo. 

 

A participação das partes na formação da decisão opera-se por meio do 

contraditório. Não apenas o contraditório entre elas – quando seus interesses forem 

antagônicos -, mas entre as partes e o juiz. Por isso é que, quanto maiores forem os poderes 

do juiz, mais robusta deve ser a garantia do contraditório. 

 

Pois bem. Processo, portanto, significa encadeamento de atos – 

procedimento -, animados por uma relação jurídica entre seus sujeitos, que atuam mediante 

o contraditório e com vistas a um fim, a obtenção de tutela jurisdicional. No entanto, não 

apenas a tutela jurisdicional é obtida por meio do processo. Em tempos mais recentes, tem-

se entendido que o processo é categoria tendente a legitimar toda forma de expressão do 

poder estatal e, por isso, também os atos da Administração estariam sujeitos a um processo 

administrativo. De acordo com Dinamarco, “a tendência da doutrina moderna é – e hoje o 
                                                 
95 ALVARO DE OLIVEIRA, Carlos Alberto, Do formalismo no processo civil, São Paulo:Saraiva, 1997, pp. 
06/11. 
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grande baluarte dessa nova tendência é o mesmo Elio Fazzalari de quem falei há pouco, 

como monografista da jurisdição voluntária – uma teoria geral do processo que vai além 

dos limites do processo jurisdicional, como teoria geral da disciplina do exercício do 

poder. O Estado exerce o poder não só no processo jurisdicional, mas também no 

administrativo; e ali também existem regras para esse exercício, limites e definição de seu 

teor, de participação das outras pessoas junto ao Estado. No fundo, teoria geral do processo 

é teoria geral do exercício do poder do Estado, com formas preestabelecidas, seja no 

processo jurisdicional ou não.”96 

 

Assim é que a ideia de processo administrativo vem ganhando corpo, 

podendo ser citados, dentre administrativistas de destaque, as obras de Maria Sylvia 

Zanella di Pietro97, Hely Lopes Meirelles98 e Lúcia Valle Figueiredo99, todas elas 

uniformes em apontar a necessidade de obediência ao devido processo legal também no 

desempenho da atividade administrativa, possibilitando a todos os interessados – ou seja, 

àqueles que se sujeitarão ao poder estatal – a participação em contraditório. 

 

Odete Medauar, examinando a processualidade no direito administrativo, 

aponta aquilo que denomina núcleo comum da processualidade.100 Trata-se daqueles 

elementos essenciais em cuja presença se pode falar em processo, uma vez adotada a 

concepção de uma processualidade ampla, espraiada a outras funções que não apenas a 

jurisdicional. 

 

                                                 
96 DINAMARCO, Cândido Rangel, Procedimentos especiais de jurisdição voluntária, in Fundamentos do 
processo civil moderno, 5ª Ed., São Paulo:Malheiros, 2002, Tomo I, p. 389/390. 
97 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Direito Administrativo, 14ª Ed., São Paulo:Atlas, 2002, p. 514. 
98 MEIRELLES, Hely Lopes, Licitação – Adjudicação – Anulação, in Estudos e pareceres de direito público, 
São Paulo:RT, 1980, vol. 3, p. 59. 
99 FIGUEIREDO, Lucia Valle, Extinção dos contratos administrativos, 3ª Ed., São Paulo:Malheiros, 2002, p. 
71/72. Também no direito italiano vê-se a tendência de que o contencioso administrativo seja 
processualizado. Veja-se: “Di "civilizzazione" del processo amministrativo si è parlato, in modo forse 
volutamente provocatorio, per segnalare la tendenza recente del legislatore a innestare in tale processo 
istituti disciplinati dal codice di procedura civile e a far acquisire sempre più alla giurisdizione 
amministrativa il carattere di giurisdizione di diritto comune. Basti ricordare i rinvii espressi contenuti 
nell’art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 80 ai mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile che possono 
essere assunti nell’ambito della nuova giurisdizione esclusiva, oppure al rinvio alle disposizioni generali sul 
processo monitorio e alle ordinanze-ingiunzione operato dall’art. 8 della l. n. 205, oppure al richiamo 
dell’art. 151 c.p.c. in tema di mezzi per l’effettuazione delle notifiche contenuto nell’art. 12 della l. n. 205.” 
(CLARISH, Marcello, Il processo amministrativo a “rito ordinário”, in Rivista di Diritto Processuale, ano 
2002, p. 1058). 
100 MEDAUAR, Odete, A processualidade no direito administrativo, 2ª Ed., São Paulo:RT, 2009, p. 27/32. 
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Em resumo, tem-se como núcleo comum da processualidade a existência 

de uma dinâmica – fieri e factum -, mediante uma sucessão necessária e encadeada de atos, 

tendentes a criar uma figura jurídica diversa desses atos, mas a eles relacionada. Para tanto, 

devem concorrer todos os interessados na obtenção do resultado, criando-se, dessa 

maneira, posições jurídicas ativas e passivas, interligando-se os sujeitos por meio de 

situações de deveres, ônus, poderes e faculdades. O processo, com todas as garantias a ele 

inerentes, justifica-se em razão do ato final a ser criado, um ato de poder, que implica 

sujeição. 

 

Daí a autora concluir que “utilizar a expressão processo administrativo 

significa, portanto, afirmar que o procedimento com participação dos interessados em 

contraditório, ou seja, o verdadeiro processo, ocorre também no âmbito da Administração 

Pública. E todos os elementos do núcleo comum da processualidade podem ser detectados 

no processo administrativo, assim: a) os elementos in fieri e pertinência ao exercício do 

poder estão presentes, pois o processo administrativo representa a transformação de 

poderes administrativos em ato; b) o processo administrativo implica sucessão necessária e 

encadeada de atos; c) é figura jurídica diversa do ato; quer dizer, o estudo do processo 

administrativo não se confunde com o estudo do ato administrativo; d) o processo 

administrativo mantém correlação com o ato final em que desemboca; e) há um resultado 

unitário a que se direcionam as atuações interligadas dos sujeitos em simetria de poderes, 

faculdades, deveres e ônus, portanto em esquema de contraditório.”101 

 

Se a ideia de processo vem sendo adotada também no direito 

administrativo, parece sem sentido pretender diferenciar a jurisdição voluntária da 

jurisdição contenciosa com base nesse elemento. Mesmo para aqueles que adotam a 

concepção administrativista da jurisdição voluntária, negando-lhe caráter jurisdicional – o 

que não é o nosso caso -, careceria de sentido a distinção com lastro na oposição entre 

processo e procedimento. 

 

                                                 
101 MEDAUAR, Odete, A processualidade no direito administrativo, 2ª Ed., São Paulo:RT, 2009, p. 45. A 
autora observa: “A resistência ao uso do vocábulo processo no campo da Administração Pública, explicada 
pelo receio de confusão com o processo jurisdicional, deixa de ter consistência no momento em que se acolhe 
a processualidade ampla, isto é, a processualidade associada ao exercício de qualquer poder estatal. Em 
decorrência, há processo jurisdicional, processo legislativo, processo administrativo; ou seja, o processo 
recebe a adjetivação provinda do poder ou função de que é instrumento. A adjetivação, dessa forma, permite 
especificar a que âmbito de atividade estatal se refere determinado processo.”(p. 44) 
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A escola tradicional, calcada em Frederico Marques, assentou, de há 

muito, a correlação entre lide e jurisdição e entre esta e processo, qualificando de 

equivocada a noção de processo administrativo. Da mesma maneira, por apontar a natureza 

administrativa da jurisdição voluntária, ela seria dotada de mero procedimento, mais 

especificamente, de “formas destinadas à melhor realização da atividade pública 

administrativa pelo juiz”.102 

 

Tal posição, contudo, já não encontra justificativa na concepção atual de 

processo e na análise de sua estrutura, como instrumento tendente à garantia do 

contraditório. Quer se trate de processos visando ao exercício de jurisdição contenciosa, 

quer se esteja diante de atuação da jurisdição voluntária, quer se busque a formação de ato 

administrativo, tem-se atividade processual.”103 

 

A síntese de Dinamarco, como sempre, é preciosa: “ora, na jurisdição 

voluntária vemos, tanto como nos processos de jurisdição contenciosa, um juiz exercendo 

poder; e vemos também as pessoas que participam daquela atividade e sujeitas a deveres, 

poderes, faculdades e ônus perante o juiz. Este deve respeitar a posição das partes, 

exercendo o poder estatal dentro dos limites traçados pela lei. Esse conjunto de atividades 

não é simples procedimento, sem alma, sem relacionamento entre pessoas, sem poder, sem 

sujeição. Quando tratamos com pessoas, umas que exercem determinadas atividades dentro 

de certos limites, respeitadas as posições das outras, entrelaçando-se e influindo-se 

reciprocamente – isso é processo. E processo existe tanto no administrativo, como no 

                                                 
102 Para Frederico Marques, “na jurisdição voluntária não pode existir processo (embora CARNELUTTI hoje 
fale em processo voluntário), porque não há litígio, e o juiz não atua como parte desinteressada. O que existe, 
assim, é procedimento, o qual pode surgir independentemente da existência de processo” (MARQUES, José 
Frederico, Ensaio sobre a Jurisdição Voluntária, 1ª ed. atualizada, Campinas:Millennium, 2000, p. 227). No 
mesmo sentido, dentre outros representantes da escola tradicional, Moacyr Amaral dos Santos, Primeiras 
linhas de direito processual civil, vol. I, 9ª Ed., São Paulo:Saraiva, 1981; Alcides de Mendonça Lima, 
Jurisdição voluntária, Revista de Processo, n. 17, janeiro-março 1980, asseverando: “na contenciosa, o termo 
técnico é processo, como o fim da prestação jurisdicional invocada – de conhecimento, cautelar e executivo. 
Somente deve ser empregado neste sentido, sendo incorreta, até, a denominação de ‘processo administrativo’ 
que corra em repartição pública ou similar. Na voluntária – procedimento, no aspecto puramente formal, 
exatamente porque não existe aquela finalidade inerente à contenciosa...” (p. 35) 
103 Como lembra Leonardo Greco, “o contraditório é assegurado, no art. 5º, inciso LV, no processo judicial e 
no processo administrativo, o que afasta desde logo qualquer relevância da controvérsia sobre a natureza 
jurisdicional ou administrativa da jurisdição voluntária, para definir se a ela deve ele ser aplicado ou não 
(GRECO, Leonardo, Jurisdição voluntária moderna, São Paulo:Dialética, 2003, p. 32). 
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jurisdicional-contencioso, como na jurisdição voluntária. A tendência hoje, embora aos 

tradicionalistas possa parecer um pouco arrojada até ser aceita e assimilada, é essa.”104 

 

 

2.3. Coisa julgada 

 

 

A afirmação de que a existência de coisa julgada seria critério 

diferenciador entre a jurisdição contenciosa e a jurisdição voluntária merece alguma 

reflexão sobre o próprio conceito de coisa julgada. Conveniente, portanto, que se 

examinem as posições de alguns autores, cuja influência no direito pátrio é inegável. 

 

Chiovenda vê, na atuação do juiz, o objetivo de atuar a vontade do 

Estado. O processo civil, para ele, é o meio de se certificar qual a vontade concreta da lei. 

Parte-se da vontade geral, abstrata e hipotética – a norma jurídica – que, aplicada a 

determinado ato ou fato, fará nascer uma vontade concreta, a vontade do Estado. Isso se dá 

por meio da subsunção do ato ou fato ao comando da lei. O juiz, através do processo, 

certificará qual a vontade concreta da lei. Na hipótese de acolhimento, certificará que a 

vontade concreta da lei equivale àquilo que foi pedido pelo autor. Na hipótese de rejeição 

do pedido, dirá que aquela não era a vontade concreta da lei. 

 

Por isso, Chiovenda aproxima a noção da res iudicata à ideia romana da 

res iudicium deducta depois que foi iudicata. Conforme o autor: 

 

“A coisa julgada não é senão o bem julgado, o bem reconhecido ou 

desconhecido pelo juiz; e apenas substituímos a alternativa do texto romano (sentença de 

condenação ou de absolvição) pela alternativa mais abrangente (porque nela se 

                                                 
104 DINAMARCO, Cândido Rangel, Procedimentos especiais de jurisdição voluntária, in Fundamentos do 
processo civil moderno, 5ª Ed., São Paulo:Malheiros, 2002, Tomo I, p. 390). No mesmo sentido, utilizando 
palavras fortes, Willis Santiago Guerra Filho: “Assim, a ação como pretensão ou ato pelo qual se solicita uma 
resolução jurisdicional, iniciando um processo, sem dúvida existe na jurisdição e é hora de se acabar com 
certos escrúpulos e pruridos, que conduzem os autores a um nominalismo ridículo, utilizando nomes 
diferentes para se referirem às mesmas realidades, apenas porque uma se acha no processo contencioso e 
outra no voluntário.” (GUERRA FILHO, Willis Santiago, Jurisdição voluntária estudada pela teoria geral 
do processo, in Revista de Processo, n. 69, janeiro-março 1993, p. 44) 
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compreendem também as sentenças declaratórias) de sentença de recebimento ou de 

rejeição. 

 

Para os romanos, como para nós, salvo as raras exceções em que uma 

norma expressa de lei dispõe diversamente, o bem julgado torna-se incontestável (finem 

controversiarum accipit): a parte a que se denegou o bem da vida não pode mais reclamar; 

a parte a quem se reconheceu, não só tem o direito de consegui-lo praticamente, em face da 

outra, mas também não pode sofrer, por parte desta, ulteriores contestações a esse direito e 

a esse gozo. 

 

Essa é a autoridade da coisa julgada.”105 

 

Ainda ligada à ideia da coisa julgada está a da preclusão, como 

impossibilidade de se discutirem todas as questões suscitadas e que se poderiam suscitar a 

respeito da vontade concreta da lei, com o fim de que o juiz a certifique no processo. São, 

ainda, do autor as palavras: 

 

“Preclusas, portanto, todas as questões propostas ou proponíveis, temos a 

coisa julgada, isto é, a afirmação indiscutível, e obrigatória para os juízes de todos os 

futuros processos, duma vontade concreta de lei, que reconhece ou desconhece um bem da 

vida a uma das partes. 

 

A coisa julgada contém, pois, em si, a preclusão de qualquer questão 

futura: o instituto da preclusão é a base prática da eficácia do julgado; vale dizer que a 

coisa julgada substancial (obrigatoriedade nos futuros processos) tem por pressuposto a 

coisa julgada formal (preclusão das impugnações). A relação, portanto, entre coisa julgada 

e preclusão de questões pode assim formular-se: a coisa julgada é um bem da vida 

reconhecido ou negado pelo juiz; a preclusão de questões é o expediente de que se serve o 

direito para garantir o vencedor no gozo do resultado do processo (ou seja, o gozo do bem 

reconhecido ao autor vitorioso, a liberação da pretensão adversária ao réu vencedor).”106 

 

                                                 
105 CHIOVENDA, Giuseppe, Instituições de direito processual civil, tradução do original italiano, 2ª ed., 
por Paolo Capitanio, Campinas:Bookseller, 1998, p.447. 
106 ob. cit., p. 452. 
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A preclusão é fenômeno a ser analisado sob o ponto de vista retroativo, 

na medida em que põe a salvo de discussões as questões suscitadas ou suscitáveis e que já 

foram superadas. Já a coisa julgada deve ser examinada sob o aspecto prospectivo, pois 

tem como objetivo impedir discussões futuras sobre o decidido. 

 

Contudo, Chiovenda ainda traz atreladas as ideias de coisa julgada e 

eficácia da sentença, uma vez que, segundo seu entendimento, a coisa julgada é “a eficácia 

própria da sentença que acolhe ou rejeita a demanda, e consiste em que, pela suprema 

exigência da ordem e da segurança da vida social, a situação das partes fixada pelo juiz 

com respeito ao bem da vida (res), que foi objeto de contestação, não mais se pode, daí por 

diante, contestar.”107 

 

É de se notar, no entanto, que, ao tratar do tema das funções positiva e 

negativa da coisa julgada, o autor toca na ideia de diferenciação entre efeitos da sentença e 

autoridade da coisa julgada, quando, textualmente, aceita a possibilidade de as partes 

renunciarem aos efeitos do julgado, impedindo-se, apenas, que o juiz volte a decidir sobre 

uma relação já decidida. Às partes estaria aberta a faculdade de abrirem mão dos efeitos da 

decisão passada em julgado. Mas jamais, sequer por acordo, poderiam pretender que o juiz 

voltasse a decidir sobre a mesma relação.108 

 

Carnelutti inicia seu estudo criticando a posição de Liebman, no que toca 

à conceituação da autoridade da sentença como um modo de ser da eficácia, consistente na 

sua imutabilidade. Para Carnelutti, a eficácia de uma sentença corresponde ao seu valor ou 

peso, ou seja, à extensão de seu valor perante alguém. 

 

A autoridade é emanada da sentença, como medida de sua eficácia. A 

coisa julgada é predicado da sentença, conferindo a ela autoridade. A coisa julgada, 

autoridade da sentença, nada mais é do que o modo de ser atribuído por lei a ela, tornando-

a norma concreta. 

 

                                                 
107 ob. cit., p. 452. 
108 ob. cit., p. 463. 
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O conceito de sentença refere-se à fusão de dois elementos, juízo e 

comando. É um juízo – internamente – que tem a virtude de um comando – por fora. A 

eficácia da sentença corresponde à sua autoridade, ou imperatividade. 

 

Carnelutti diferencia a eficácia direta – concernente às partes – e a 

eficácia indireta – concernente aos terceiros -, afirmando que eles sofrem os efeitos da 

sentença de forma diferente.109 Lembra que, para Liebman, a sentença vale do mesmo 

modo – é eficaz – para todos. Mas é imutável, com o advento da coisa julgada, apenas para 

as partes. A coisa julgada concerniria, pois, à imutabilidade, e não à eficácia. Cuida-se, 

para os terceiros, de existência da sentença e, para as partes, de eficácia. A sentença é 

existente perante todos. Mas é eficaz – tem autoridade -, como lei especial, para as partes. 

É em relação a elas que a res in iudicium deducta – a lide, nesse caso – terá força de norma 

concreta.110 

 

A respeito da polêmica travada com Liebman, sobre a eficácia e a 

autoridade da sentença, Carnelutti diz, em escrito posterior, que poderia ser reduzida a uma 

questão de denominação. Ele não chama de coisa julgada somente a imperatividade (que 

seria a coisa julgada material), mas também a imutabilidade (coisa julgada formal).111 

 

Carnelutti sustenta, nesse ponto, que a sentença é eficaz ainda antes de 

ser imutável e embora sujeita a recurso. Para ele, o problema se resolveria em eficácia da 

sentença e imutabilidade da coisa julgada. A primeira consistiria na imperatividade do 

julgado, ou seja, a própria autoridade da coisa julgada, ou a coisa julgada substancial. A 

segunda – imutabilidade do julgado – seria a coisa julgada formal, o que equivale à 

preclusão dos recursos. 
                                                 
109 José Rogério Cruz e Tucci observa, no entanto, que “na derradeira fase de sua obra, Carnelutti abandona 
completamente essa distinção e, em tom confessório, nega a existência de quaisquer efeitos reflexos. 
Destacando a confusão corrente, entre efeito e objeto, na interpretação do art. 2.909 do Código Civil italiano 
(“fa stato ad ogni effetto significa ha effetto”), acaba incluindo, numa mesma categoria, a eficácia entre as 
partes e aquela contra terceiros, porquanto o que é limitado às partes é o objeto, não o efeito da coisa julgada” 
(Limites subjetivos da eficácia da sentença e da coisa julgada civil, São Paulo:RT, 2006, p. 75) 
110 Para o autor, “esta eficácia da sentença, direta em face das partes e indireta em face dos terceiros, à qual 
Liebman se recusa a dar o nome de coisa julgada, que os outros (ainda que por metátese) costumam dar, e a 
qual, do ponto de vista da intensidade, é semelhante à da lei, tem, no entanto, um modo de ser particular, que 
a distingue da lei e diz respeito à estabilidade. Se Liebman chegou a ponto de chamar esse modo de ser 
autoridade e de crer que só nisso consista a coisa julgada, tem razão ao distingui-la da eficácia e sobretudo 
em defini-la como imutabilidade da sentença.” (CARNELUTTI, Francesco, Studi di diritto processuale, Vol. 
3, Padova:Cedam, 1939, p. 72, tradução livre) 
111 ob. cit. p. 79/84. 
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Allorio aborda o tema da coisa julgada distinguindo entre coisa julgada 

processual e coisa julgada substancial.112 

 

A primeira, que vê no processo meio de composição da lide, desaguará 

na doutrina substancial da coisa julgada. Se a destinação do processo é a composição da 

lide, a sentença – pondo fim à lide – é um comando estatal que tem efeito de direito 

substancial. Afasta-se a crise de incerteza que pairava sobre a interpretação da norma, e ela 

é aplicada ao caso concreto, criando-se um regramento substancial, que regulará a relação 

jurídica entre as partes. 

 

A segunda, que enxerga no processo modo de atuação do direito - mas, 

ao mesmo tempo, realização dos direitos subjetivos, na medida em que a norma jurídica 

confere um poder relativo a cada dever que impõe -, desaguará na doutrina processual da 

coisa julgada. 

 

Se a destinação do processo é a atuação do direito, a sentença não terá 

como efeito a criação de novas relações jurídicas substanciais, mas somente criará um 

vínculo para os futuros juízes, que não poderão decidir de outra maneira sobre a mesma 

coisa. Criará a certeza judicial, que - segundo a concepção do processo como meio de atuar 

o direito - não é senão uma forma de atuação do direito. 

 

O autor concilia essas duas posições afirmando que o processo é uma 

entidade que se pode entender, enquanto essência, segundo a intervenção do Estado, na 

posição de soberano, frente às relações entre os entes privados. Mas, de acordo com a sua 

função – e não em relação à essência -, há uma duplicidade. A fase de accertamento 

implica a composição da lide, ao passo que a fase de execução traduz atuação do direito.113 

                                                 
112 ALLORIO, Enrico. La cosa giudicata rispetto ai terzi, Milano:Giufrè, 1935, pp. 9/10. 
113 “Non è niente più che un`ipotesi quella che propongo; ma mi sembra che l`antitesi delle opinioni intorno 
alla destinazione del processo abbia radice nella circostanza che da ambo le parti si sia voluto insistere in 
un tentativo verosimilmente impossibile; nel tentativo, cioè, d`arrivare a un cocetto simplice di ciò che, in 
realtà, non è uno, ma duplice. Ocorre intendersi: non è una entità duplice il processo: il quale è invece, 
un`entità di cui si raggiunge facilmente il concetto unitario (l`intervento dello Stato, in posizione de sovrano, 
nei rapporti dei privati, è, molto probabilmente, l`elemento che permette di ragguingere questo concetto 
unitario del processo nelle varie sue forme). Ma c`è da domandarsi se non sia duplice la funzione (e, per 
conseguenza, la destinazione) del processo, nonostante che ne sia uma l`essenza. La domanda merita 
risposta affermativa: poichè altra è la funzione del processo d´accetamento, altra del processo d`esecuzione. 
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Para Allorio o accertamento não constitui forma de atuação do direito, 

mas de composição da lide. Aplica-se o direito objetivo a fim de dirimir uma incerteza em 

torno da existência ou do modo de ser de uma relação jurídica. Eliminada a incerteza – 

subjetiva -, compõe-se a lide. Passa-se, então, à fase executiva, em que será atuado o 

direito. 

 

Daí a teoria substancial da coisa julgada: accertamento - definido na 

sentença, ato final do processo - como composição da lide, para futura atuação do direito. 

 

Allorio defende, portanto, a teoria substancial da coisa julgada, 

afirmando-a de acordo com a análise da destinação do processo. A função declaratória – o 

accertamento – seria a própria coisa julgada, de natureza substancial, como visto. A 

sentença transitada em julgado determina uma nova regulamentação da relação substancial, 

modificando o estado do direito preexistente.114  

 

No entanto, o autor aponta, já nesse tempo, o surgimento da teoria de 

Liebman, para quem não se deve discutir se a autoridade da coisa julgada é efeito de direito 

substancial ou de direito processual, dado que ela não seria efeito da sentença, mas uma 

qualidade dos efeitos, ou seja, a sua imutabilidade. 

 

Liebman dá início à sua festejada obra sobre eficácia e autoridade da 

sentença exatamente relembrando a enorme contribuição de Chiovenda para o 

esclarecimento da ideia da coisa julgada. 

 

Observa que Chiovenda trouxe avanços significativos no que diz respeito 

à depuração do conceito de coisa julgada, diferenciando-o de fenômenos semelhantes, 

assim como a distinguiu da ideia de preclusão. Também avançou sobre a diferenciação da 

coisa julgada material e formal, ligando a primeira à decisão do mérito da ação. E, por fim, 

explicitou a finalidade prática do instituto, de caráter publicístico, ao apontar a ligação 

                                                                                                                                                    
Mentre: a) l`accertamento mira la composizione della lite, e non all`attuazione del diritto; b) l´esecuzione 
mira aal`atuazione del diritto, e non alla composizione della lite” (ALLORIO, Enrico. La cosa giudicata 
rispetto ai terzi, Milano:Giufrè, 1935, pp. 18/19) 
114 ALLORIO, Enrico, L`ordinamento giuridico nel prisma dell`accertamento giudiziale, Problemi di diritto, 
1, Milano:Giuffrè, 1957, pp. 53/54. 
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entre a coisa julgada e o ato de vontade exposto na sentença, pondo de lado a atividade 

lógica do juiz que resultou na emanação da vontade concreta do Estado. 

 

Contudo, a lição de Chiovenda ainda era ligada, como visto acima, à 

tradição romanística da res iudicata. A coisa julgada seria um dos efeitos da sentença, a 

sua eficácia específica. O pensamento romanístico revela-o Liebman nesta passagem: 

 

“Em direito romano clássico, resumia-se o resultado do processo na res 

iudicata, que vel condemnatione vel absolutione contingit (MODESTINO, D. 42, 1,1), o 

que não era senão a res de qua agitur, depois que se julgou devida ou não devida, isto é, 

qual saía transformada da novação processual. A força criadora da sentença, por um lado, 

e, por outro, a consumação da actio bastam por si sós para configurar em todos os seus 

aspectos a significação da res iudicata, sem necessidade alguma de recorrer a qualquer 

caráter seu especial. O iudicatum ou impunha, na verdade, ao réu uma obrigação, 

sancionada pela actio iudicati, que não diferia, em nada, das outras obligationes, ou então 

o liberava do vínculo emergente da litis contestatio. E a impossibilidade de novamente 

propor a mesma ação era a consequência natural da consumação processual. Assim, para os 

clássicos era a res iudicata verdadeiramente o único e exclusivo efeito do iudicatum, e sem 

que, por isso, viesse a significar a atribuição de uma eficácia especial, visto como aquele 

não exorbitava do campo das relações obrigatórias; ao passo que a inexistência de recursos 

não fazia surgir o problema de quando devia a sentença produzir a res iudicata. 

 

Nisso se reflete, aliás, a concepção, que tinham os romanos clássicos, das 

relações entre direito e processo: pois que para eles apenas se levava em conta a actio, e o 

direito se considerava unicamente segundo as diversas fases do agere; e para eles, mais do 

que para quaisquer outros, seria errôneo falar a respeito da coisa julgada numa ficção ou 

presunção de verdade, visto que era ela o que de mais concreto e real se podia dar, 

enquanto a sentença não declarava a existência ou inexistência dum direito, mas criava 

antes um direito novo.”115 

 

                                                 
115 LIEBMAN, Enrico Túlio, Eficácia e autoridade da sentença e outros escritos sobre a coisa julgada (com 
aditamentos relativos ao direito brasileiro), tradução de Alfredo Buzaid e Benvindo Aires, tradução dos 
textos posteriores à edição de 1945 e notas relativas ao direito brasileiro de Ada Pellegrini Grinover, 3ª 
ed.,Rio de Janeiro:Forense, 1984, pp. 03/04. 
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Embora o autor mencione a evolução do direito romano clássico após 

Justiniano, enfatiza que as transformações ainda se sentiam de maneira discreta. Apenas 

depois da dissociação entre os campos do direito material e do direito processual é que se 

passa a enxergar a coisa julgada como qualidade dos efeitos da sentença e não mais como 

um efeito próprio da sentença. A coisa julgada confere uma adjetivação a esses efeitos, 

qual seja, a imutabilidade, a definitividade. Essas qualidades são algo que se acresce aos 

efeitos, não se confundindo com eles. Para o autor, “a autoridade da coisa julgada não é o 

efeito da sentença, mas uma qualidade, um modo de ser e de manifestar-se dos seus efeitos, 

quaisquer que sejam, vários e diversos, consoante as diferentes categorias de sentenças.”116 

 

Liebman parte do estudo das diferentes categorias de sentenças, ligadas, 

por sua vez, à pretensão de direito material buscada através do processo, diferenciando, 

dessa maneira, os campos do direito material e do processo. Demonstra que a sentença não 

possui, em diversos casos, somente eficácia declaratória – que não se diferenciaria, 

segundo a doutrina clássica, da própria coisa julgada -, mas, muitas vezes, condenatória ou 

constitutiva. Assim, a coisa julgada não poderia ser identificada somente com o elemento 

de certeza, a carga declaratória da sentença. 

 

Se há sentenças que, para além da eficácia declaratória, constituem – 

alteram - nova relação jurídica ou condenam a uma prestação, há de se examinar de que 

maneira esses comandos se tornariam, ao lado da declaração emanada pela sentença, 

também imutáveis. Seria de discutível utilidade que apenas a declaração se tornasse 

imutável, ao passo que os efeitos constitutivo ou condenatório – muitas vezes de maior 

importância para o demandante – permanecessem alteráveis. 

 

Por conta disso, o autor aponta para a necessidade de se separar a coisa 

julgada do elemento lógico do processo, relevando a importância da função da coisa 

julgada, de seu caráter finalístico, ou, na fórmula Chiovendiana, da expressão da vontade 

concreta do direito. Segundo Liebman, “a essa expressão da vontade concreta do direito 

pode e deve acrescer a autoridade da coisa julgada, ainda quando o seu conteúdo e os seus 

                                                 
116 ob. cit. p. 06. 
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efeitos não sejam meramente declaratórios, mas também de criação ou de modificação da 

realidade jurídica.”117 

 

Há de se ressaltar, por outro lado, que os efeitos das sentenças podem se 

produzir independentemente do trânsito em julgado, em função da possibilidade da 

execução provisória. Não é da natureza dos efeitos da sentença a sua imutabilidade. Ela é 

algo que se acrescerá, posteriormente, por meio da coisa julgada. 

 

A eficácia da sentença define-se com um comando emanado do órgão 

judicial, em razão do qual se declara – se põe fim à crise de certeza em face de determinada 

relação jurídica -, se constitui ou se condena. Comando esse dotado de imperatividade e 

que a todos vincula, independentemente de sua imutabilidade. 

 

A potencial mutabilidade não altera a eficácia do comando, que, 

portanto, não passada em julgado a sentença, estará sujeito a alterações e, mesmo, à 

possibilidade de que sobrevenha comando posterior, em sentido contrário. 

 

Contudo, uma razão de ordem política e social surge, justamente para 

evitar essa possibilidade, tornando o comando imutável, após a preclusão dos recursos em 

face da sentença. É a autoridade da coisa julgada, ou seja, a qualidade de imutabilidade do 

comando emergente da sentença, que porá fim à possibilidade de alteração de seus efeitos. 

 

A eficácia natural da sentença estará, a partir daí, potencializada, pois 

que os efeitos dela oriundos se tornarão imutáveis para as partes, vinculando, também, o 

órgão judicial, que jamais poderá decidir a mesma ação de maneira contrária ao já 

decidido. 

 

Em nosso país, contribuíram muito para o exame apurado do instituto as 

lições de Barbosa Moreira, expostas em uma série de artigos que tratam do tema. O autor 

procura estabelecer a diferença entre os efeitos naturais da sentença, sua carga declaratória 

e a incidência da coisa julgada, principalmente delimitando sobre o que ela incide. 

 

                                                 
117 ob. cit., p. 30. 
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Em um dos artigos mais importantes sobre a coisa julgada118, o professor 

carioca inicia sua análise cuidando da noção romana da res iudicata, lembrando, assim 

como Chiovenda, que, para os romanos, ela se consubstancia na res iudicium deducta 

depois que foi iudicata, o que acontecia por meio da prolação da sentença, razão pela qual 

a coisa julgada seria efeito da sentença. 

 

Em seguida, Barbosa Moreira afirma que, para a doutrina alemã, 

identifica-se a coisa julgada com o efeito declaratório da sentença não mais passível de 

recurso. E lembra que Carnelutti, na Itália, pretendeu equiparar a coisa julgada à eficácia 

da decisão, ou à sua imperatividade.119 

 

No entanto, a coisa julgada é fenômeno cuja justificação está baseada em 

razões de ordem eminentemente prática. O fundamento político da coisa julgada é a 

necessidade de se conferir estabilidade ao julgado, à tutela jurisdicional conferida pelo 

Estado. A coisa julgada, acima de tudo, deve ser analisada sob o prisma de sua utilidade. 

 

Peca, por isso, a doutrina, de inspiração alemã, que vê no elemento 

declaratório da sentença a autoridade da coisa julgada. Tal doutrina parte de uma 

diferenciação, similar à de Celso Neves, entre sentenças que se limitam a declarar uma 

situação jurídica e aquelas que modificam uma situação anterior, fazendo nascerem novos 

efeitos.120 

 

O conteúdo declaratório valeria, em regra, apenas para as partes. Já a 

modificação, advinda da condenação ou da constituição de nova situação jurídica, surtiria 

efeitos para todos – efeitos erga omnes. Para Hellwig, citado por Barbosa Moreira, a 

essência da coisa julgada material estaria ligada à indiscutibilidade de que se reforça a 

declaração a partir do trânsito em julgado e que vincula as partes e todos os juízes. Tratar-

se-ia da certeza da disciplina a que deve submeter-se a situação jurídica declarada. 121 

                                                 
118 Ainda e sempre a coisa julgada, in RT 416. 
119 ob.cit. p. 10. 
120 Celso Neves classifica as sentenças em objetivamente simples e objetivamente complexas, ligando as 
primeiras ao conteúdo meramente declaratório, e as segundas à somatória entre o conteúdo declaratório e o 
conteúdo constitutivo ou condenatório. 
121 MOREIRA, José Carlos Barbosa, Coisa Julgada e declaração, in Temas de direito processual – Primeira 
série, São Paulo:Saraiva, 1977, p. 82. O autor menciona, também, o accertamento dos italianos, como 
instituto similar. 
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No entanto, aceita a premissa de que a coisa julgada é instituto com 

finalidade eminentemente prática, não se vê qual seria a utilidade de se cobrir com o manto 

da imutabilidade apenas a carga declaratória da sentença, deixando-se de lado os efeitos 

condenatórios ou constitutivos. Segundo Barbosa Moreira: “De que serve a Caio – ou, 

acima dele, à paz social, à segurança das relações interpessoais – tornar-se indiscutível, a 

partir de certo momento, o direito que tinha à anulação de seu casamento com Tícia, se 

entretanto se permite que continue a ser discutida a própria dissolução da sociedade 

conjugal? Uma vez efetuada a modificação – nisso estava certo Hellwig -, o direito de 

obtê-la já não tem qualquer significação atual, e bem fraca teria de reputar-se a garantia da 

coisa julgada se apenas a ela se reportasse, deixando ao desabrigo a modificação 

mesma.”122 

 

O autor examina, então, a lição de Liebman, para quem a coisa julgada se 

qualificaria como uma especial qualidade – a imutabilidade - de que se revestem o 

conteúdo e os efeitos da sentença passada em julgado. Discorda, essencialmente, da 

afirmação de que a imutabilidade atingiria os efeitos da sentença. Para o autor: “se alguma 

coisa, em tudo isso, escapa ao selo da imutabilidade, são justamente os efeitos da 

sentença.”123 

 

Tratando-se de direitos disponíveis, mesmo que verificada a coisa 

julgada, absolutamente nada impede que as partes disponham, no futuro, de forma 

contrária ao decidido, sem que a imutabilidade da decisão tenha qualquer influência em sua 

esfera de liberdade. É o direito material, mesmo depois do trânsito em julgado, que 

permitirá que as partes transijam, não se podendo, portanto, sustentar que os efeitos da 

sentença permanecerão inalterados com o decorrer do tempo. 

 

A imutabilidade, na verdade, atingirá não os efeitos, mas o conteúdo do 

comando da sentença. Nas palavras de Barbosa Moreira: “A imutabilidade (ainda 

ilimitada) do conteúdo da sentença não importa, é obvio, na imutabilidade da situação 

jurídica concreta sobre a qual versou o pronunciamento judicial. Se se julgou que A devia a 

B certa importância, nada obsta a que, antes ou depois do trânsito em julgado, A pague a 
                                                 
122 ob. cit. p. 83. 
123 ob.cit. p. 12. 
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dívida, ou B a remita, e assim se extingue a relação de crédito declarada pela sentença. Tal 

circunstância em nada afeta a autoridade de coisa julgada que esta porventura haja 

adquirido. A norma sentencial permanece imutável, enquanto norma jurídica concreta 

referida a uma determinada situação.”124 

 

Já no que se refere à diferenciação entre eficácia da sentença e 

imutabilidade, ressalta que a sentença, como todo ato jurídico, destina-se a produzir efeitos 

no mundo do direito. Ela tem aptidão, é ditada de eficácia, para produzir esses efeitos. 

Cuida-se da eficácia potencial da sentença, verificada in abstracto. No entanto, do ponto de 

vista do momento concreto em que a sentença passa a produzir efeitos, Barbosa Moreira 

afirma que é o direito positivo que o ditará. Na verdade, a eficácia natural da sentença 

confunde-se com a sua eficácia legal, pois é o direito positivo que fixará o momento em 

que a sentença passará a surtir efeitos125 – se antes ou depois do trânsito em julgado, é a lei 

que o dirá. Também será o direito positivo que, por razões de ordem prática, estipulará até 

que momento a sentença, como ato jurídico, pode ser substituída por outro comando ou, 

por outro lado, se tornará imutável. 

 

Portanto, eficácia da sentença e imutabilidade são fenômenos distintos 

que não guardam necessária relação de interdependência. A sentença, ainda que mutável, 

pode, por disposição legal, produzir efeitos enquanto não modificada. Da mesma forma, 

ainda que imutável, a sentença pode deixar de produzir os efeitos previstos – como na 

hipótese, já vista, dos direitos disponíveis. A imutabilidade, pois, não é conatural à 

sentença, mas algo que a ela se acresce por razões de ordem prática.126 

 

Distinguida a autoridade da coisa julgada – imutabilidade – dos efeitos 

da sentença – eficácia concreta -, há de se verificar o que, exatamente, se torna imutável a 

partir do trânsito em julgado. A essa questão, Barbosa Moreira inicia sua resposta 

reafirmando que a imutabilidade não alcança, exatamente, os efeitos da sentença, pois que 

esses, como já visto, podem – e é natural, em certos casos, que assim seja – alterar-se com 

o tempo. 

                                                 
124 ob.cit. p. 15. 
125 MOREIRA, José Carlos Barbosa, Eficácia da sentença e autoridade da coisa julgada, in Temas de direito 
processual – Terceira série, São Paulo:Saraiva, 1984, p. 101. 
126 ob. cit. p. 103. 
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A coisa julgada material, como visto, alcança o conteúdo da sentença, 

como norma jurídica concreta, seja ele meramente declaratório, ou, também, constitutivo 

ou condenatório. A modificação - nos últimos dois casos - trazida pela norma concreta 

criada pela sentença é exatamente o seu conteúdo (e que se tornará imutável com o trânsito 

em julgado). A nova situação jurídica, consequente à modificação criada pela norma 

concreta, será efeito da sentença, passível de eventual alteração conforme a natureza 

(disponível) do direito.127 

 

Em síntese, a coisa julgada cobrirá, segundo o autor, o conteúdo do 

comando da sentença. É esse conteúdo – e não os efeitos da sentença128 -, como norma 

concreta, que não poderá ser rediscutido pelas partes ou alterado por qualquer outro juiz, 

depois de coberto pela coisa julgada. 

 

Feita a digressão, vejamos agora se é válida, do ponto de vista conceitual, 

a diferenciação entre a jurisdição contenciosa e a jurisdição voluntária com base na coisa 

julgada. A resposta parece ser negativa. 

 

Em primeiro lugar, o instituto da coisa julgada não é inerente ao conceito 

de jurisdição. Vale dizer, a coisa julgada não é atributo, qualidade, essencial da jurisdição. 

Trata-se, na verdade, de um fator de ordem política, com fundamento prático, que visa a 

conferir segurança jurídica e, em consequência, estabilidade aos julgamentos. Um 

ordenamento que não previsse a existência de coisa julgada não retiraria das decisões 

emanadas dos juízes a característica jurisdicional. Da mesma maneira, nada impede que, 

em tese, o ordenamento possa mitigar o instituto da coisa julgada. 

 

Ora, se não se trata de um atributo essencial da jurisdição, não se pode 

distinguir, ontologicamente, a jurisdição voluntária e a jurisdição contenciosa com base na 

                                                 
127 ob. cit., p. 109, nota de rodapé. 
128 Assente à lição de Barbosa Moreira, Eduardo Talamini assevera: “Convém frisar: as partes não ficam 
vinculadas à declaração jurisdicional; podem, no âmbito das relações disponíveis, abdicar da solução de 
eliminação da incerteza dada pelo juiz e consensualmente estabelecer outra; porém, ainda que estando de 
acordo entre si, é vedado às partes obter novo pronunciamento que vá contra o conteúdo do dispositivo 
revestido de coisa julgada.” (Coisa julgada e sua revisão, São Paulo:RT, 2005, p. 40) 
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coisa julgada. Tanto uma como outra, em tese, subsistiriam quer se garantisse a coisa 

julgada, quer se suprimisse a sua existência. 

 

Em segundo lugar, é preciso que se faça uma análise mais detida do que 

dispõe o art. 1.111 do Código de Processo Civil. Ele diz: A sentença poderá ser 

modificada, sem prejuízo dos efeitos já produzidos, se ocorrerem circunstâncias 

supervenientes.129 

 

Uma primeira conclusão é que, da leitura do artigo a contrário senso, a 

sentença não poderá ser modificada, se não ocorrerem circunstâncias supervenientes. Logo, 

a sentença proferida em sede de jurisdição voluntária não é tão instável como parte da 

doutrina professa. Sobre ela parece incidir, sem dúvida, o efeito preclusivo que da coisa 

julgada formal emana. A sentença torna-se imutável se não ocorrerem circunstâncias 

supervenientes. 

 

Mas, vejamos o que acontece com a sentença emanada em sede de 

jurisdição contenciosa. É certo que, uma vez coberta pela coisa julgada, ela se torna 

imutável. A imutabilidade, contudo, não opera sobre os efeitos dessa sentença, mas sobre o 

conteúdo de seu comando. Se os direitos forem disponíveis, as partes poderão, livremente, 

e independentemente de qual seja esse comando, alterar os efeitos dele emanados. Não o 

próprio conteúdo, mas os efeitos, sempre passíveis de modificação, quando houver 

circunstâncias supervenientes que justifiquem essa alteração. 

 

Note-se, portanto, que a ocorrência de circunstâncias supervenientes à 

sentença pode fazer com que seus efeitos, mesmo após o trânsito em julgado, sejam 

alterados. Isso vale tanto para a jurisdição voluntária, quanto para a contenciosa, ao menos 

quando se trate de direitos disponíveis. 

 

Ademais, a ocorrência de circunstâncias supervenientes faz com que os 

próprios elementos da ação se alterem. Analise-se a sentença exarada nas ações de 

alimentos. Costuma-se dizer que se trata de sentenças rebus sic standibus, que 

                                                 
129 Deve-se ressaltar que o Anteprojeto do novo Código de Processo Civil não repetiu o art. 1.111. Embora os 
artigos 657 e 658 repitam o que preceituam os atuais artigos 1.109 e 1.110, o art. 1.111 – que seria, pela 
ordem, o art. 659 -, não foi adotado no Anteprojeto, o que reforça a tese por nós defendida. 
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acarretariam, por consequência, coisa julgada da mesma natureza. Nada mais equivocado. 

Não existe sentença nem coisa julgada rebus sic standibus. A ocorrência de circunstâncias 

supervenientes – na hipótese, a alteração da condição econômica do alimentante e do 

alimentado – faz surgir a possibilidade de revisão, tantas quantas forem essas 

circunstâncias (tantas quantas forem as alterações das condições econômicas). Mas o que 

há, aí, é alteração da causa de pedir. Alterada a situação econômica de uma das partes, 

alimentante ou alimentado, surge nova causa de pedir. Não haverá alteração do julgado 

anterior, mas nascimento de um novo julgado. O conteúdo do comando anterior 

permanecerá inalterado. O conteúdo do novo comando encontrará justificativa na 

modificação das circunstâncias, ou, usando as palavras acima, na ocorrência de 

circunstâncias supervenientes. 

 

Ora, o mesmo se dá na jurisdição voluntária. Se a modificação da 

sentença só é permitida se ocorrerem circunstâncias supervenientes, não há verdadeira 

modificação, mas nascimento de uma nova decisão. Dizer que existe modificação da 

sentença é negar o próprio sentido do art. 1.111. Poder-se-ia afirmar que existe verdadeira 

modificação se ela fosse permitida sem que nenhuma circunstância superveniente 

ocorresse. Mas, se ela só é possível na ocorrência dessa circunstância, já não há 

modificação, mas criação de um novo comando, baseado em nova causa de pedir. O 

comando original, tal como posto, baseado nos então elementos da ação, permanece 

imunizado. 

 

Concluindo, se a coisa julgada incide sobre o conteúdo do comando da 

sentença e se a ocorrência de circunstâncias supervenientes pode fazer com que os efeitos 

se alterem, num e noutro caso, fazendo surgir uma nova causa de pedir, não há, também, 

sob esse aspecto, que se diferenciar a jurisdição voluntária da contenciosa com base na 

coisa julgada. 
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3. A INSUFICIÊNCIA DO CRITÉRIO DA EXISTÊNCIA DE LIDE 

COMO ELEMENTO CARACTERIZADOR DA JURISDIÇÃO 

 

 

Por força da influência de Carnelutti no processo civil brasileiro, a lide 

foi alçada à condição de polo metodológico do estudo da jurisdição. A exposição de 

motivos do Código de Processo Civil afirma, expressamente, que a lide é o objeto principal 

do processo.130E a obra de Frederico Marques, tantas vezes mencionada nesta tese, atrela o 

exercício jurisdicional à existência da lide. A sua inexistência, por consequência, faria 

desaparecer o atributo da jurisdição. 

 

No entanto, mesmo ao tempo dessa construção teórica, já havia 

controvérsia sobre se a lide poderia servir como elemento caracterizador da jurisdição e, da 

mesma maneira, ser considerada como polo metodológico de seu estudo. A principal 

crítica, como se verá no item seguinte, partiu da pena de Calamandrei, quando lembrou a 

existência das ações constitutivas necessárias e do processo penal, onde a noção de lide, tal 

como construída por Carnelutti, não se sustentava. 

 

Calamandrei também ressaltou que a lide é um fenômeno afeto ao campo 

sociológico e que, por isso, algumas vezes sequer chega a se externar por meio do 

processo. Na verdade, o processo ocupa-se com a parcela da lide que é trazida a juízo. Vale 

dizer, ocupa-se do pedido que, conforme Dinamarco, é o verdadeiro objeto do processo.131 

 

                                                 
130 “O projeto só usa a palavra lide para designar o mérito da causa. Lide é, consoante a lição de 
CARNELUTTI, o conflito de interesses qualificado pela pretensão de um dos litigantes e pela resistência do 
outro. O julgamento desse conflito de pretensões, mediante o qual o juiz, acolhendo ou rejeitando o pedido, 
dá razão a uma das partes e nega-a à outra, constitui uma sentença definitiva de mérito. A lide é, portanto, o 
objeto principal do processo e nela se exprimem as aspirações em conflito de ambos os litigantes.” Em obra 
específica sobre o assunto, José Carlos Teixeira Giorgis enumera vasta doutrina baseada na lide como polo 
metodológico do estudo da jurisdição (GIORGIS, José Carlos Teixeira, A lide como categoria comum do 
processo, Porto Alegre:LeJur, 1991). 
131 “Com essa conceituação e esse modo de inserir-se no processo civil de resultados, o objeto do processso 
consiste exclusivamente no pedido formulado pelo demandante. É ali que reside a pretensão cujo 
reconhecimento e satisfação o demandante quer.” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito 
processual civil. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros Ed., 2005. v. 2, p. 184). José Maria Rosa Tesheiner, 
abordando o tema sob o ângulo do estudo da jurisdição voluntária, assevera que “já não é a lide que se 
apresenta como objeto do processo, mas o pedido do autor, isto é, a parcela da lide deduzida em juízo. E se a 
lide, como tal, não é o objeto do processo, não se pode definir jurisdição como atividade tendente à sua 
composição.” (TESHEINER, José Maria Rosa, Jurisdição voluntária, Rio de Janeiro: Aide Editora, 1992, p. 
21/22). 
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A evolução do processo civil, notadamente no campo das ações de cunho 

coletivo e daquelas que lidam com direitos indisponíveis, tratou de demonstrar que a 

existência da lide nem sempre é essencial ao exercício da jurisdição. Mais que isso, cuidou 

de apontar que a jurisdição não opera apenas em face de um conflito de interesses de 

natureza subjetiva, individual, mas, também, de conflitos – estados de insatisfação – de 

caráter transindividual, realçando-se os escopos social e político do processo. 

 

A ideia de conflito – que é adotada ao longo desta tese (“situação 

objetiva caracterizada por uma aspiração e seu estado de não-satisfação, 

independentemente de haver ou não interesses contrapostos”132) – é maior que aquela de 

lide. Ele pode advir de uma resistência a uma pretensão de cunho individual, mas pode, por 

outro lado, nascer de uma resistência imposta pelo Estado, nos casos em que a própria lei 

impõe que determinado provimento só possa ser obtido pela via judicial. Trata-se da ideia 

de insatisfação, e o exercício da jurisdição, nesse sentido, surge como meio de fazer cessar 

essa insatisfação, trazendo, dessa forma, pacificação social. 

 

Porém, a resistência, que cria o estado de insatisfação, nem sempre se 

traduz em lide. Com efeito, não se pode confundir o conceito técnico de lide com aquele de 

resistência, algumas vezes imposta pelo Estado, em face de um peculiar interesse público 

que ele tutela de maneira especial. Como pondera Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, 

“pretende-se, de forma original, afastar essa dificuldade, argumentando-se que o conflito 

de interesses não deixa de ocorrer no processo penal ou no processo civil inquisitório, só 

que a resistência, em vez de partir da outra parte, é motivada pelo interesse público. Assim, 

tanto nos processos voluntários quanto nos inquisitórios, o resultado é um só: a resistência, 

venha de onde vier, faz surgir o processo, sendo a lide, tanto num caso como no outro, a 

nota distintiva da jurisdição. Embora reconhecendo o acerto de tal posicionamento, parece-

nos que implicaria profunda revisão do conceito de lide, muito além do sistema de 

CARNELUTTI, dadas as coordenadas essencialmente privatísticas que imprimiu à sua 

teoria. Estar-se-ia diante de um enfoque completamente diverso e que importaria esforço 

sistematizador, ainda por realizar.”133 

                                                 
132 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo, cit., p. 141. A citação a esse conceito 
também é feita em outras notas. 
133 ALVARO DE OLIVEIRA, Carlos Alberto, Alienação da coisa julgada, Rio de Janeiro:Forense, 1984, p. 
40/41. 
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A aspiração e seu estado de não satisfação podem estar presentes em 

diversas situações onde não se vislumbra lide, na sua formulação carneluttiana. Assim, nas 

ações constitutivas necessárias, onde, para obter o provimento de desconstituição, por 

anulação, de um casamento, as partes necessitam recorrer ao Estado-Juiz. Ou nas ações 

constitucionais, quando, para a obtenção de certeza – carga declaratória – acerca da 

constitucionalidade ou inconstitucionalidade de determinada lei, com efeitos concretos em 

face de diversas relações jurídicas, há necessidade de provimento jurisdicional. 

 

Da mesma maneira quando, por meio de uma ação coletiva, busca-

seconstranger a Administração Pública a construir uma escola ou um hospital em 

determinada região. Não se pode dizer que o Estado resista à pretensão dos interessados 

porque tenha um interesse e uma pretensão contrários a eles. Não se pode argumentar que 

haja conflito de interesses. No mais das vezes, o Estado se oporá à pretensão de 

determinados interessados não porque seu interesse vá de encontro ao deles, mas com base 

na reserva do possível. Vale dizer, aí também não opera a ideia carneluttiana de lide. 

 

Há, ainda, outras hipóteses em que, não obstante o exercício da 

jurisdição, não se vislumbra lide: a homologação de acordos, quando as partes são 

obrigadas a recorrer ao Judiciário para a formação de título executivo judicial; a jurisdição 

exercida em prol da infância e juventude, com boa dose de discricionaridade judicial 

baseada no princípio do bem-estar do menor; a jurisdição penal. Contudo, os itens que 

seguem terão por base, apenas, aquelas três primeiras situações, que bem demonstram que 

o conceito tradicional de lide, isoladamente, já não serve para explicar a jurisdição. 

 

Nas palavras de Dinamarco, “o conceito de lide e sua colocação 

metodológica destacada na ciência do processo eram muito caros aos juristas da Escola 

Processual de São Paulo em sua primeira fase – entre os quais o prof. Alfredo Buzaid, que 

o manejou amplamente no Anteprojeto que depois se fez Código. No entanto, é de 

questionar se realmente existe lide em todo processo, mesmo em todo processo de 

jurisdição contenciosa. Em processo penal não é exato que o Ministério Público, ou seja, a 

sociedade, tenha algum interesse na punição de inocentes, em conflito com o interesse do 

acusado à manutenção de seu status libertatis. Em processo civil mesmo, há certas causas 
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em que é de total indiferença a existência ou inexistência de conflito entre as atitudes das 

partes (o elemento formal da lide, resistência à pretensão), como é caso das ações de 

anulação ou nulidade de casamento: com ou sem resistência, o processo é indispensável à 

consecução do objetivo do autor, havendo-se por ineficaz a confissão que o réu venha a 

fazer, ou mesmo eventual reconhecimento do pedido, e não se impondo ao réu o efeito da 

revelia (CPC, art. 320, inc. II). Questiona-se portanto a valia sistemática da lide como polo 

metodológico em direito processual, não sendo correto colocá-la ao centro de um sistema 

no qual vem ocupando essa colocação central a ação, de tradições mais longevas.”134 

 

Adotada a visão unitária da jurisdição e afastada a tese de que a lide seja 

elemento essencial de seu exercício, abre-se espaço para a análise de um vasto campo de 

casos em que aparece tênue a linha entre a jurisdição voluntária e a jurisdição contenciosa. 

 

Já se disse que grande parte da dificuldade de sistematização da 

jurisdição voluntária decorre do fato de que parcela de suas características aparece de 

maneira esparsa no sistema processual. Os procedimentos dotados dessas características 

vão muito além daquelas figuras tipificadas no Código de Processo Civil. Daí porque não 

se afigura equivocado dizer que vigora, quanto aos procedimentos com o modo de ser 

semelhante ao da jurisdição voluntária, a atipicidade, cabendo ao estudioso identificar as 

hipóteses em que isso se dá. 

 

Trata-se de hipóteses em que, diminuída a importância da figura da 

lide135, vigem, com maior intensidade, o princípio inquisitório e o caráter objetivo do 

processo, com maior liberdade de atuação do juiz e abrandamento do conceito de partes, 

das restrições quanto à delimitação e possibilidade de alteração da causa de pedir, da 

adstrição ao pedido, enfim, da estrutura rígida do típico processo ligado à resolução de 

lides de feição subjetiva. 

 

A discricionariedade judicial, como fator inerente a esse tipo de processo, 

também é realçada. Sobre ela, no entanto, falaremos no último capítulo. Por ora, insta 

                                                 
134 DINAMARCO, Cândido Rangel, Vocabulário do processo civil, São Paulo:Malheiros, 2009, p. 181. 
135 O Anteprojeto do novo Código de Processo Civil, aliás, desapegando-se de tradicional posição em manter 
a denominação “jurisdição voluntária”, optou por alterar tal designação, falando, agora, em “processos não 
contenciosos”, revelando, dessa maneira, o traço característico da ausência de lide – ao menos atual – nesses 
casos. 
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abordar essas figuras afins à jurisdição voluntária, demonstrando de que maneira o campo 

de análise é bastante mais vasto do que aquele das hipóteses enumeradas no Código de 

Processo Civil. 

 

 

3.1. Processos sem lide e provimentos constitutivos necessários 

 

 

Ao tratarmos da natureza jurídica da jurisdição voluntária, vimos que 

Carnelutti, a fim de justificar o posicionamento pelo caráter jurisdicional de atuação dos 

juízes nesse campo, adotou a tese de que os processos de jurisdição voluntária visam à 

prevenção das lides. Cuidar-se-ia de lides em potencial, em estado latente, que a atuação da 

jurisdição voluntária faria cessar. Tratar-se-ia, conforme analogia já estudada, da 

prevenção de uma doença – o litígio -, em contraposição ao tratamento dessa mesma 

doença, função típica da jurisdição contenciosa. 

 

Ao elaborar esse sofisticado raciocínio, Carnelutti preocupou-se, na 

verdade, em manter a coerência de sua construção do conceito de jurisdição baseado na 

existência da lide. Ao dar-se conta de que, em diversos casos, a lide não se encontrava 

presente, saiu-se, engenhosamente, com a constatação de que, embora ausente naquele 

momento processual, a lide existiria em potencial e, com o exercício da jurisdição 

voluntária, ela poderia vir a não se consumar. Portanto, mesmo que a jurisdição voluntária 

não se desenvolvesse à vista de uma lide presente, seu objetivo seria o de evitar uma lide 

futura, cujo germe já existiria. 

 

Contudo, principalmente por conta do espírito arguto de Calamandrei, 

objetou-se que, não apenas no campo da jurisdição voluntária, haveria hipóteses de 

exercício jurisdicional em face de situações desprovidas de lide, ao menos segundo a 

fórmula carneluttiana. 

 

Não custa lembrar que, de acordo com Carnelutti, a lide, pressuposto de 

existência de um processo, é consubstanciada pela existência de uma pretensão, pela 

exigência de subordinação de um terceiro a essa pretensão e pela resistência a essa 
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subordinação. Daí o consagrado conceito de lide como conflito de interesses qualificado 

por uma pretensão resistida. 

 

A construção de Carnelutti, ao menos no que diz respeito aos 

provimentos condenatórios136, repousa raízes em uma concepção cara à ciência econômica. 

Sabe-se que a economia ocupa-se do fato de que os bens são finitos, limitados, ao passo 

que ilimitadas são as aspirações humanas. Por conta disso, nasce a necessidade de 

regulação, e a economia, como ciência, irá se preocupar com a melhor maneira de elaborar 

métodos para essa regulação.  

 

No campo sociológico, paralelamente, a escassez de bens frente às 

ilimitadas aspirações do homem fará com que surjam conflitos. O conceito de Carnelutti 

baseia-se na ideia de que, à vista de um bem, surja um nexo psicológico de aspiração à sua 

obtenção. Trata-se do interesse, que dará origem a uma pretensão. Porém, limitados os 

bens e ilimitadas as aspirações, àquela pretensão pode se opor uma outra, em sentido 

contrário. Vale dizer, existe alguém que, baseado em um interesse próprio, nega-se a se 

subordinar à pretensão de outrem. Surge, então, um conflito de interesses entre essas duas 

pessoas, que se qualifica pelo fato da existência de uma pretensão resistida. Jurisdição, 

exercida por meio do processo, existiria, na esteira do pensamento de Carnelutti, para 

prevenir – jurisdição voluntária – ou para compor – jurisdição contenciosa – esse conflito, 

que nada mais é do que a lide. 

 

A lide, tal como posta por Carnelutti, pressupõe, dentre outros elementos, 

que haja uma pretensão – de direito material - capaz de ser satisfeita e que exista, de forma 

correlata, a possibilidade de resistência a essa pretensão. De um lado – do lado do titular da 

pretensão – é necessário que se constate que, não fosse a resistência da parte contrária, 

aquele titular exerceria a pretensão sem obstáculos. De outro lado – do lado daquele que 

resiste -, é preciso que a resistência possa operar concretamente. 

                                                 
136 Com efeito, é nas ações condenatórias que se verificará a pretensão de obtenção imediata de um bem da 
vida, consistindo nisso a pretensão do autor. Nas ações declaratórias, como afirma Chiovenda, o autor “não 
pretende conseguir atualmente um bem da vida que lhe seja garantido por vontade da lei, seja que o bem 
consista numa prestação do obrigado, seja que consista na modificação do estado jurídico atual; quer, tão 
somente, saber que seu direito existe ou quer excluir que exista o direito do adversário; pleiteia no processo a 
certeza jurídica e nada mais.” (CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil, tradução do 
original italiano, 2ª ed., por Paolo Capitanio, com anotações de Enrico Túlio Liebman. Campinas: Bookseller, 
1998. v. 1, p. 260/261). 
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Trata-se de imposição lógica o postulado de que aquele que detém o 

poder de resistir a uma pretensão tem, da mesma maneira, o poder de dispor dessa 

resistência. Em outras palavras, tem o poder de, não resistindo, aceder à pretensão do 

outro, impedindo, com isso, o nascimento da lide e o surgimento do processo.137 

 

No entanto, há casos em que, por conta de um relevante interesse público 

tido, pelo Estado, em patamar superior ao dos particulares, a existência de resistência a 

determinada pretensão é fator irrelevante. Existente ou inexistente resistência, ou seja, 

existente ou inexistente lide, a pretensão só poderá ser exercida por meio do processo. 

 

Cuida-se das chamadas ações constitutivas necessárias. Elas traduzem 

hipóteses em que, sem embargo da concordância da parte contrária a respeito da mutação 

jurídica pretendida, há necessidade de que as partes recorram ao Estado para obtê-la. Por 

isso é que se afirma que, ainda que inexistente a lide em seu sentido tradicional, a ação é 

necessária, donde a denominação ‘processo sem lide’.138 

 

                                                 
137 Nesse sentido, interessante artigo de Antonio Cláudio da Costa Machado, Jurisdição voluntária, 
jurisdição e lide, in Revista de Processo, n. 37, janeiro-março de 1985, p. 68/84. 
138 Agnelo Amorim Filho, em marcante artigo sobre prescrição e decadência publicado no ano de 1960, 
ressaltou a equiparação das ações constitutivas ao exercício de direitos potestativos. Observou que as ações 
constitutivas, têm “por objetivo o exercício de duas categorias de direitos potestativos: a) aqueles que, por 
medida de segurança dos negócios jurídicos, a lei não permite sejam exercidos mediante simples declaração 
de vontade, nem mesmo quando estão de acordo todos os interessados, inclusive aquele que sofre a ‘sujeição’ 
(ações constitutivas necessárias, segundo a terminologia utilizada por Calamandrei). Ex: as ações anulatórias 
de casamento; e b) aqueles direitos potestativos que são exercidos por meio de ação apenas subsidiariamente, 
isto é, quando os outros interessados não concordam em que eles sejam exercidos mediante simples 
declaração de vontade. Ex: a ação de divisão. Pelo que foi dito acima já se pode concluir que as ações 
constitutivas têm as seguintes características: a) não pressupõem a existência de lesão a um direito, como 
ocorre nas ações condenatórias; b) por meio delas não se exige uma prestação do réu, mas apenas se pleiteia a 
formação, modificação ou extinção de um estado jurídico; c) não são meio para se restaurar um direito 
lesado, mas meio pelo qual se exercitam duas classes de direitos potestativos; d) não têm por objetivo a 
satisfação de uma pretensão, se se entender como tal ‘o poder de exigir de outrem uma prestação’, pois os 
direitos potestativos são, por definição, ‘direitos sem pretensão’ (quando muito há, nas ações constitutivas, 
uma pretensão de natureza especial, isto é, uma pretensão dirigida contra o Estado, ou uma pretensão à tutela 
jurídica, ou ‘pretensão à prestação jurisdicional’, como quer Pontes de Miranda, mas ele mesmo acentua que 
não se deve confundir ‘pretensão de direito material’ com ‘pretensão à tutela jurídica’ – Comentários ao 
Código de Processo Civil, 1ª ed. 1º vol., p. 19)... (AMORIM FILHO, Agnelo, Critério científico para 
distinguir a prescrição da decadência e para identificar as ações imprescritíveis, in RT/300, Outubro de 
1960, p. 17). 
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Ao cuidar do tema das ações constitutivas necessárias, sob o enfoque do 

processo civil inquisitório139, Calamandrei ressalta, exatamente, aquelas hipóteses em que, 

não obstante o acordo entre as partes, determinado efeito jurídico só pode ser obtido por 

meio de sentença judicial. Vale dizer, relações jurídicas cuja constituição, modificação ou 

dissolução dependem do ajuizamento de ação. O interesse de agir encontra fundamento, 

nesses casos, não na existência de uma lide, mas na especial natureza da relação jurídica de 

direito material, cujos elementos caberá ao juiz analisar. 

 

A lide, em tais hipóteses, é elemento incidental. Ela pode existir, mas sua 

existência não é pressuposto para o nascimento do processo, e a função exercida pelo juiz 

não se modificará, em sua essência, em razão disso. Aqui, não há dúvida, vigora o 

princípio inquisitório, tendo em vista que não é o mero interesse subjetivo das partes que 

guiará a atividade processual, mas o dever do juiz de examinar, à luz dos fatos trazidos ao 

processo, os elementos necessários para a constituição do provimento requerido. 

 

Calamandrei isola, com esse raciocínio, um determinado grupo de 

processos, aos quais o princípio dispositivo não poderia ser utilmente aplicado. Neles, 

vigoraria o principio inquisitório, com ampla iniciativa oficial, exatamente em razão da 

indisponibilidade das partes a respeito dos interesses discutidos. Inclui nesse grupo, 

notadamente, as relações jurídicas concernentes ao estado e à capacidade das pessoas, tais 

como as causas matrimoniais, as relativas à filiação, à tutela dos menores, à interdição. 

 

Os casos assim delineados, em síntese, são aqueles em que a relação 

jurídica sujeita ao exame judicial seja de tal envergadura que o Estado tenha interesse em 

não permitir a modificação senão por meio de um provimento judicial. Não se trata, no 

entanto, de um interesse público correlato àquele de correta atuação do direito objetivo, 

que está presente, na verdade, em qualquer espécie de processo. Nem se cuida do interesse 

público relativo à defesa da Administração em algum dos polos do processo. Trata-se, em 

suma, do interesse do Estado em evitar que a solução seja dada senão por intermédio de 

sentença judicial. E é com base no exame da relação de direito material que se verificarão 

quais casos ensejam esse particular tipo de processo. 

 
                                                 
139 CALAMANDREI, Piero, Linee fondamentali del processo civile inquisitorio, in Studi sul processo civile, 
V. 2, Padova:Cedam, 1930 – 321/358. 
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Opera-se, aí, uma atividade de controle e de integração, concernente à 

administração pública de interesses privados, fazendo com que a obtenção de determinados 

efeitos jurídicos esteja sujeita ao exame de certos pressupostos pelo juiz. Porém, como a 

administração pública de interesses privados se faz, via de regra, por atos da 

Administração e porque tal espécie de sentença não se limita à atuação de relações 

jurídicas já existentes – função substitutiva -, mas serve à constituição de relações jurídicas 

novas, grande parte da doutrina identificou, aí, natureza administrativa140. No entanto, no 

que diz respeito às sentenças constitutivas necessárias, Calamandrei deu início a 

interessante debate sobre sua exata natureza. 

 

Em determinado momento de sua obra – vimos que o pensamento de 

Carnelutti se alterou ao longo do tempo, vindo a desaguar na conclusão de que a atividade 

do juiz na jurisdição voluntária seria mesmo jurisdicional, com vistas à prevenção da lide -, 

Carnelutti apontou a natureza apenas subjetivamente jurisdicional dessa espécie de 

sentença. Ausente a lide entre as partes, mas havendo necessidade do ajuizamento de ação 

para a obtenção do resultado jurídico pretendido, a sentença teria substância 

exclusivamente administrativa, embora emanada sob forma jurisdicional.141 

 

Como já foi observado repetidas vezes neste trabalho, a lide é elemento 

essencial da jurisdição, para Carnelutti. Os processos sem lide, ainda que existentes, 

traduziriam simples função administrativa, embora sob a forma jurisdicional. A substância, 

à vista da ausência de lide, seria administrativa. Com isso, o autor equiparou as hipóteses 
                                                 
140 Vide o primeiro capítulo deste trabalho. 
141 Em monografia sobre o tema, Cortesia di Serego, contemporaneamente a essa fase do pensamento de 
Carnelutti, também inseriu a jurisdição voluntária dentre as atividades de cunho administrativo. E, indo além, 
também assemelhou a função exercida pelo juiz nas ações constitutivas necessárias à administrativa. Cuidar-
se-ia de uma função jurisdicional, do ponto de vista da forma, exercida por meio da jurisdição contenciosa. 
Mas administrativa, do ponto de vista da substância. Conforme o autor: “Il sistema della nostra legge con ciò 
sarebbe chiaro nella reciproca delimitazione delle funzioni giurisdizionale e amministrativa, se non 
esistessero quei famosi casi cui accenammo nel primo capitolo, casi in cui nonostante la mancanza di una 
lite fra le parti, la legge impone però ugualmente che la costituizione di effetti giuridici sia operata dal 
giudice con le forme della giurisdizione contenziosa, ossia con quelle forme che si contrappongono alle 
volontarie come adatte alla composizione di una lite anzichè a una fisiologica costituizione di effetti 
giuridici. Se dunque il legislatore ha creduto di prescrivere per una data attività del giudice le forme 
giurisdizionale della giurisdizione contenziosa, ciò vuol dire che dal suo punto di vista tale attività era 
giurisdizionale: sicchè noi, guardandola dal punto de vista delle forme, dobbiamo intanto riconoscere col 
Calamandrei la sua giurisdizionalità. Ma noi abbiamo visto che le forme processuali non costituiscono altro 
che un mezzo per il raggiungimento di fini giurisdizionali, e non possono quindi con questi stessi fini 
confondersi: cosìcchè se normalmente dove è un fine giurisdizionale il suo raggiungimento avverrà mediante 
l`impiego di forme processuali, d`altra parte la semplice presenza di forme processuali non basta a 
concludere per la giurisdizionalità dell`istituto in cui esse vengono adoperate.” (SEREGO, Cortesia di, Il 
processo senza lite, Padova:Cedam, 1930, p. 130/131) 
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de sentença constitutiva necessária à jurisdição voluntária, por sua característica inter 

volentes. 

 

Calamandrei, por outro lado, desenvolveu o seguinte raciocínio. Tome-se 

como exemplo o caso de anulação de matrimônio. Pode ser que os cônjuges sejam 

concordes a essa anulação ou pode ocorrer que estejam em desacordo. No primeiro caso, 

não haverá dissenso, ou seja, não haverá lide. No segundo caso, a lide existirá. A atividade 

do juiz e a sentença emanada, em qualquer dos casos, será a mesma. Quer exista a lide, 

quer ela esteja ausente, a anulação do casamento se dará somente por meio de sentença 

judicial.  

 

Mas, se o escopo da sentença e a atividade exercida pelo juiz, em ambos 

os casos, são absolutamente equivalentes, de que maneira se poderia concluir a natureza 

administrativa num caso, e jurisdicional no outro? A isso, Calamandrei responde que, na 

verdade, na base da mutação jurídica proveniente das sentenças constitutivas necessárias 

está um ato substancialmente jurisdicional – e não administrativo – em tudo similar ao 

accertamento que se encontra nas sentenças que resolvem uma lide. A diferença está em 

que, no segundo caso, a sentença visa, exatamente, a compor a lide intersubjetiva, ao 

passo, que, nas sentenças constitutivas necessárias, o Estado se recusa de prestar a 

atividade administrativa necessária à alteração de determinada relação jurídica sem que, 

antes, o juiz declare devida e legítima tal prestação. O accertamento não serve, portanto, a 

compor uma lide, removendo o estado de incerteza derivado do dissenso entre as partes, 

mas a afastar tal estado de incerteza originário do fato de o Estado, mesmo com o consenso 

das partes, não estar disposto a permitir eventual alteração de uma relação jurídica senão 

após o juiz declarar presentes os seus pressupostos.142 

 

Por isso é que Chiovenda, da mesma maneira, conclui que a sentença 

constitutiva verifica uma preexistente vontade da lei e traz consigo a mudança pretendida 

pelas partes, à luz do exame dos pressupostos necessários para tanto. Daí dizer que “a 

                                                 
142 CALAMANDREI, Piero, Linee fondamentali del processo civile inquisitorio, in Studi sul processo civile, 
V. 2, Padova:Cedam, 1930, p. 338/339. 
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atividade do juiz na sentença constitutiva é, por consequência, atividade limpidamente 

jurisdicional.”143 

 

O processo penal ilustra, de forma didática, raciocínio semelhante.144 Por 

conta da envergadura dos interesses em jogo no direito penal, o Estado, para executar uma 

punição – ato administrativo – necessita de um prévio ato jurisdicional, que se reveste da 

forma do processo. Cuida-se de uma jurisdição a priori, condição sine qua non para que 

qualquer ser humano possa ser punido, ainda que esteja de acordo com a punição. Aqui, 

pouco importa se acusação e imputado estejam em acordo no que toca ao cometimento de 

um crime e a punição a ser infligida. A persecução é inafastável e, após o desenvolvimento 

de suas duas fases – inquérito e ação penal -, a sentença será necessária para que, num 

momento posterior, o Estado possa exercer o ato administrativo consistente na punição. 

Assim como nas sentenças constitutivas necessárias do processo civil, independentemente 

da existência de lide, o Estado necessita, para o cumprimento de um ato administrativo, de 

prévio controle jurisdicional. 

 

Ressalte-se que o que justifica essa prévia e necessária intervenção 

jurisdicional é a relevância dos interesses tratados. Sob esse prisma, há um conflito entre o 

interesse dos particulares – quando estão em harmonia quanto aos efeitos queridos – e o 

interesse do Estado, em que determinada relação jurídica não se desconstitua senão após 

controle jurisdicional145. Tornando ao casamento, é interesse do Estado a sua manutenção, 

                                                 
143 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. Tradução do original italiano. 2. ed. por 
Paolo Capitanio, com anotações de Enrico Túlio Liebman. Campinas: Bookseller, 1998. v. 1, p. 245. 
144 O paralelo entre o processo civil e o processo penal, mesmo que marcado pela preocupação de evitar o 
que chamou de “publicização do processo civil”, teve lugar em determinada fase da obra de Calamandrei. 
Veja-se, nesse ponto, interessante estudo sobre o processo civil russo, publicado, pela primeira vez, em 1942, 
em que o autor chama a atenção para o tema, qualificando-o como “il tipo più perfetto di processo civile 
‘pubblicizzato’ e inquisitório” (CALAMANDREI, Piero, Il processo civile in Russia, in Rivista di Diritto 
Processuale Civile, 1942, I, p. 287. Publicado, também, in Studi sul processo civile, V, Padova:Cedam, 1947, 
p. 21). Em outras bandas, Carlos A. Ayarragaray fez a mesma observação: “He aí bien estampado el 
principio inquisitivo y publicístico, dentro del proceso, he aí el traslado de una política instructora violenta, 
al procedimiento civil.” (AYARRAGARAY, Carlos A., La justicia en Russia: valoración del procedimiento 
civil soviético, Valerio Abeledo:Buenos Aires, 1947, p. 67). É preciso ressaltar, no entanto, a grande mutação 
por que passou o processo civil soviético, em momento posterior, caminhando da característica de um 
processo civil de cunho eminentemente inquisitório para um processo de feição dispositiva. Sobre essa 
mutação, vide interessante estudo intitulado Il processo civile soviético, in Ricerche sul processo, a cura di 
PICARDI, Nicola e GIULIANI, Alessandro, Padova:Cedam, 1976, especialmente o item Il ruolo del giudice 
soviético (Profili Generali). 
145 Por isso é que Pontes de Miranda ressalta: “Tem-se dito que, quanto às ações constitutivas, o interesse 
jurídico é in re ipsa. Uma vez que se afirma que se tem direito a constituir, ou a desconstituir, o interesse 
jurídico está implícito.” (PONTES DE MIRANDA, Tratado das ações, T. 3, Campinas:Bookseller, 1998, p. 
45). 
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o que justifica que, mesmo concordes os cônjuges, não possa haver anulação senão após 

sentença. Daí porque a jurisdição exercida nessa hipótese visa a eliminar, também, um 

estado de incerteza. Não aquele estado de incerteza ligado à resolução de uma lide 

intersubjetiva, mas o que se relaciona à verificação dos pressupostos necessários à 

desconstituição da relação jurídica. Está presente, também por conta disso, o caráter 

substitutivo de que trata Chiovenda. O juiz substitui a Administração, ao examinar a 

existência dos pressupostos, eliminando o estado de incerteza decorrente dessa análise, 

declarando a vontade da lei a que a Administração deve se submeter. 

 

Do exposto, nota-se que, sob a forma contenciosa, nas ações constitutivas 

necessárias, o juiz exerce uma função em tudo similar àquela exercida na jurisdição 

voluntária, atuando na tutela e administração de interesses que, embora particulares, 

interessam ao Estado de maneira particular, por conta de sua relevância. A ausência de 

lide, num e noutro caso, é um dado bastante útil para demonstrar, de acordo com o escopo 

deste trabalho, que tal dado – a existência da lide - não é essencial para caracterizar 

exercício jurisdicional. 

 

 

3.2. Jurisdição constitucional 

 

 

Trataremos do tema da jurisdição constitucional sem a preocupação de 

precisar, em termos técnicos, qual a sua exata abrangência e conceito. Isso não é relevante 

para o objetivo desta tese. O que se afigura relevante, efetivamente, é examinar quais 

características do exercício da jurisdição constitucional a assemelham a processos 

desprovidos de lide - em seu sentido tradicional - aproximando-a, consequentemente, 

àqueles processos de conteúdo objetivo. 

 

Por isso, ao cuidar da jurisdição constitucional, estarão abrangidos, de 

forma genérica, todos os processos que visam à defesa da Constituição Federal e, por 

extensão, de liberdades constitucionais. É, no dizer de Dinamarco, a jurisdição “voltada ao 

controle de constitucionalidade das leis e atos normativos e à preservação de garantias 

oferecidas pela Constituição (‘jurisdição das liberdades’), mais toda a ideia de 
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instrumentalidade processual em si mesma, que apresenta o processo como sistema 

estabelecido para a realização da ordem jurídica, constitucional inclusive.”146 

 

Kelsen analisa a jurisdição constitucional, no que diz respeito ao controle 

de constitucionalidade, sob o enfoque de uma função legislativa negativa. Caberia ao juiz 

constitucional o controle e, eventualmente, a anulação de uma lei, daí resultando que, 

enquanto o legislador a cria – função legislativa positiva – o juiz a controla e, certas vezes, 

a anula – função legislativa negativa. Porém, dado que tal função é regrada, de maneira 

absoluta, pela Constituição e que o legislador negativo, o juiz constitucional, aplica o 

direito – com pouca possibilidade de criação nesse caso -, sua função não se afasta da 

função de qualquer outro juiz e tem, portanto, caráter jurisdicional.147 

 

Carlos Roberto de Alckmin Dutra sintetiza, de maneira correta, o sentido 

da expressão ‘jurisdição constitucional’. Diz o autor que “a jurisdição constitucional pode 

ser vista em sentido próprio ou em um sentido estrito. No sentido próprio (amplo), abarca 

não só o controle de constitucionalidade, incidental ou principal, como também as 

garantias constitucionais e demais instrumentos processuais previstos no texto 

constitucional com vistas a propiciar a proteção judicial dos direitos fundamentais e de 

outros direitos previstos no texto constitucional; em sentido estrito, a jurisdição 

constitucional diz respeito apenas ao controle abstrato de constitucionalidade.” 148 

 

Para os propósitos desta tese, mostra-se oportuno apontar o sentido 

amplo da jurisdição constitucional para realçar a característica tantas vezes já enfatizada: o 

exercício da jurisdição não à vista da resolução de uma lide, mas com o escopo de tutelar 

interesses de maior envergadura. Nessa seara, serão abordados, em capítulo próprio, os 

escopos social e político do processo e o exercício da jurisdição, visto sob o enfoque da 

instrumentalidade. 

 

O exame do sentido estrito da jurisdição constitucional, relacionado às 

ações que visam ao controle abstrato de constitucionalidade, revela-se bastante útil para 

                                                 
146 A instrumentalidade do processo. 12. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros Ed., 2005. p. 27. 
147 KELSEN, Hans, Jurisdição constitucional, São Paulo:Martins Fontes, 2003, p. 153. 
148 O controle abstrato de constitucionalidade sob o enfoque dos princípios processuais, dissertação de 
mestrado defendida na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2010, sob a orientação do 
professor titular Elival da Silva Ramos, p.26. 
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ilustrar a menor rigidez dos procedimentos e a adaptação de institutos de direito processual 

a esses procedimentos. 

 

Em seu clássico estudo sobre a jurisdição constitucional das liberdades, 

Cappelletti inseriu, no campo da jurisdição voluntária, os procedimentos que visam a esse 

fim, afirmando que seu modo de ser seria mais adequado para cuidar dos interesses 

fundamentais ligados à defesa da sociedade, difusos, portanto.149 

 

Ainda enfatizando a similaridade à jurisdição voluntária, Cappelletti 

apontou a característica de prevenção exercida pela jurisdição constitucional, não com o 

escopo de composição de uma lide já existente, mas como forma de, mediante o 

procedimento – portanto, de maneira legítima –, evitar a lesão a interesses daqueles 

defendidos pelo ente portador da ação em juízo.150 

 

Outro ponto de aproximação entre a jurisdição constitucional e a 

jurisdição voluntária foi lembrado por Cappelletti, de maneira similar à deste trabalho. O 

autor classificou os provimentos de jurisdição constitucional entre aqueles constitutivos 

necessários, em razão de haver uma imposição legal para que o juiz constitucional, pela 

garantia que oferece, tenha o poder de examinar os requisitos e pressupostos de 

                                                 
149 “Col secondo tipo de giurisdizione, invece, questo scopo si potrà più adeguatamente perseguire. Qui 
l`azione sarà esercitata (la domanda proposta) non contro qualcuno – e non si avrà dunque struttura 
bilaterale del procedimento -, ma sarà il mezzo per chiedere a un giudice particolare, avente una posizione e 
poteri quanto mai singolare, di porre in atto quelle modificazioni del mondo giuridico, che siano, per la loro 
tempestività e la loro penetrazione o efficacia, idonee a soddisfare nel moglior modo un`esigenza che, se è 
propria del ricorrente, è però anche pubblica, - e da qui quel potere, il cui esercizio d`altronde non è, come 
s`è visto, obbligatorio, d`intervento nel processo di organi dello Stato, i quali non necessariamente saranno 
gli stessi che abbiano emesso l`atto impugnato, né autorità a questi gerarchicamente superiori e nemmeno 
(come nel caso di ricorso contro atti giurisdizionali) appartenenti allo stesso ‘potere’; organi i quali (al pari 
di certi ‘terzi non interessati’, dei quali s`è detto) interverranno non per proporre domande ma unicamente 
per esporre e provare fatti e ragioni: in una parola, per farsi ‘sentire’: e con ciò potranno difendere se 
crederanno la legittimità costituzionale dell`atto impugnato, ma potranno anche assumere una posizione 
favorevele al ricorso medesimo, perché il bene da salvaguardare sará uguale per essi e per l`individuo 
privato, non c`è ‘lite’ fra essi e il privato.” (CAPPELLETTI, Mauro. La giurisdizione costituzionale delle 
liberta, Milano:Giuffrè, 1976, p. 117) 
150 “Vedremo altresí come sempre il procedimento assuma, negli ordinamenti che nelle prossime pagine si 
esamineranno, la struttura del processo a parte unica, seppure con diritto d`intenvento, a limitati effetti e 
con ridotti poteri, di una serie di ‘terzi interessati’: ciò che fa pensare fin d`ora a una finalità di prevenzione, 
più che a la funzione di componimiento di una lite già in atto.” (CAPPELLETTI, Mauro. La giurisdizione 
costituzionale delle liberta, Milano:Giuffrè, 1976, p. 4) 
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determinada modificação jurídica pretendida, a fim de que as liberdades derivadas da 

Constituição sejam asseguradas.151 

 

Contudo, o maior ponto de aproximação entre a jurisdição constitucional 

e a jurisdição voluntária – ou não contenciosa – é o conteúdo objetivo que permeia o 

exercício do controle de constitucionalidade. 

 

Os processos de conteúdo objetivo estão entre aqueles cujo objeto do 

accertamento não é o direito subjetivo da parte, mas o dever de provimento do juiz, toda 

vez que se encontrar em face de situações específicas contempladas pela lei.152 O pedido, 

na jurisdição constitucional em sentido estrito, é a declaração de constitucionalidade ou 

inconstitucionalidade da norma. 

 

Allorio, da mesma maneira que Calamandrei, lembra o processo penal 

como exemplo típico de processo de conteúdo objetivo. Também as manifestações 

acentuadamente inquisitórias da atividade jurisdicional, nas quais se destaca a atuação do 

direito objetivo e às quais se contrapõem os processos sobre direitos subjetivos ou sobre 

estados pessoais.153 

 

Assim como na jurisdição voluntária, os processos de conteúdo objetivo 

são de difícil sistematização, pois se encontram de maneira esparsa no sistema processual, 

seja no âmbito civil, seja penal ou administrativo. Por isso, a formação de um esquema 

próprio dessa categoria não é fácil, o que, como observa Ferrucio Tommaseo, talvez tenha 

feito com que a doutrina não prestasse muita atenção à classificação. Mas não há dúvida de 

que, nos processos civis de conteúdo objetivo, não obstante a particularidade do objeto 

                                                 
151 Diz Cappelletti: “questi provvedimenti potranno classificarsi fra quelli costitutivi necessari, perché la 
legge vuole che solo il giudice costituzionale, per le garanzie che esso offre, abbia la potestà di accertare la 
sussistenza dei pressuposti e dei requisiti ocorrenti perché possa procedersi a quelle modificazioni 
giuridiche, che essa legge consente nei confronti degli atti e delle situazioni contrarie ai principi di liberta. 
Sicché potrà dirsi appunto che detti provvedimenti non consistono nell`applicazione di sanzioni, bensí – per 
parafrasare (senz`accerttarla) una vecchia definizione – in una sorta di amministrazione pubblica delle 
liberta individuali.” (CAPPELLETTI, Mauro, ob cit., p. 119) 
152 TOMMASEO, Ferruccio. I processi a contenuto oggetivo. In: Studi in onore di Enrico Allorio. Milano: 
Giuffrè, 1989. p. 82. 
153 ALLORIO, Enrico, El ordenamiento juridico en el prisma de la declaracion judicial, tradução de 
Santiago Sentis Melendo do original L`ordinamento giuridico nel prisma dell`accertamento giudiziale. 
Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-America, 1958. p.180-183. 
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tratado, expressa-se genuína atividade jurisdicional, com formação de provimento 

declarativo e posterior coisa julgada. 

 

A função jurisdicional, vista pelo seu ângulo finalístico, é sempre 

objetiva, pois o escopo dessa atividade é atuar a vontade da lei. Trata-se da conhecida 

posição de Chiovenda, que, como já foi visto, vê na jurisdição a atuação do direito 

objetivo.154 

 

Mas, para Tommaseo, de forma semelhante a Calamandrei, a 

consideração a respeito, somente, do escopo de atuação da atividade jurisdicional - caráter 

funcional, finalístico - é insuficiente para se alcançar uma sistematização. Mais do que 

isso, a referência a um genérico fim publicístico de um determinado procedimento e a 

acentuação da forma inquisitorial de seu desenvolvimento são motivos suficientes para se 

reconhecer uma essência jurisdicional objetiva. 

 

Ao lado da visão a respeito dos fins, do escopo do procedimento, deve-se 

verificar a sua estrutura, a morfologia e o seu desenvolvimento. Enfim, o seu conteúdo, o 

que permitirá analisar a existência de processos objetivos. O exame, portanto, não se fará 

somente a respeito do dever decisório em si mesmo, mas também sobre a forma de seu 

exercício. 

 

Por isso, Gilmar Mendes, partindo da análise da jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal, ressalta o caráter objetivo do controle abstrato de normas, por 

conta de seu caráter político. E realça o fato de que o procedimento, nessas ações, é 

simples forma, tendo em vista que se mostra suficiente a existência de um interesse público 

de controle, a ser feito pelo Poder Judiciário. 

 

Por essa razão, fala-se, também, em um processo sem partes – em seu 

sentido tradicional, ligado a direitos subjetivos -, atribuindo-se legitimidade ativa a 

                                                 
154 Observa Taruffo: “il sistema-processo non viene visto da Chiovenda come autonomo, statico e in sè 
concluso, ma come finalizzato allo svolgimento di una funzione. Tale funzione, che viene recondotta 
specificamente all`azione ma che è propria del processo nel suo insieme, consiste nel provocare l`attuazione 
del diritto oggetivo da parte del giudice. L`attuazione della lege è anzi tipicamente la funzione pubblica che 
si svolge nel processo nell`àmbito dello Stato moderno.” (TARUFFO, Michele. Sistema e funzione del 
processo civile nel pensiero di Giuseppe Chiovenda. Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., Milano, p. 1145, 1986). 
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diversos entes, portadores de interesses públicos, de titularidade difusa. O escopo do 

processo, que lhe dá o caráter objetivo, é a proteção da Constituição.155 Por isso, os artigos 

2º e 13 da Lei Federal n. 9.868/99 e o art. 2º da Lei Federal n. 9.882/99 atribuem 

legitimidade nas ações diretas de inconstitucionalidade, nas ações declaratórias de 

constitucionalidade e na arguição de descumprimento de preceito fundamental a diversos 

órgãos. 

 

Os processos de conteúdo objetivo, onde se inserem as ações que visam 

ao controle de constitucionalidade, são uma manifestação da jurisdição de mero caráter 

objetivo. São organizados pelo legislador para dar corpo a atuações de interesse geral, de 

situações não subjetiváveis, para realizar os escopos fixados por escolhas de política 

legislativa. 

 

Enquanto o princípio da demanda é inseparável dos processos de 

conteúdo subjetivo, nos de conteúdo objetivo pode-se falar de um impulso do juiz, próprio 

ou que é dado, por exemplo, pelo Ministério Público, ou por outro órgão definido pela lei. 

Eles requerem um provimento judicial, mas sem fazer valer um direito subjetivo, ou seja, 

sem uma demanda, em sentido técnico: “o objeto dos processos de jurisdição objetiva se 

resolve em um puro pedir (requerer), no afirmar, em síntese, não um direito subjetivo, mas 

o dever do juiz de pronunciar os provimentos que o ordenamento exige que sejam 

pronunciados em presença de uma determinada situação de fato. A iniciativa dos 

legitimados, à semelhança da busca de direitos subjetivos, transforma-se em um meio para 

manter-se a observância do direito objetivo.”156 

 

Há, sem dúvida, exercício de ação, entendido esse exercício como o 

poder de provocar a atividade jurisdicional. A parte, nos processos de conteúdo objetivo, 

tem a mera função de trazer a matéria a juízo, de portá-la. No dizer de Chiovenda, a lei 

delega ao cidadão a ‘pura ação’, ou seja, o direito de portar a ação ao juiz, 

independentemente do gozo de um direito individual. Cuida-se de exercício de direito 

                                                 
155 MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição constitucional, 5ª ed., São Paulo:Saraiva, 2009, p. 156/157. 
156 TOMMASEO, Ferruccio. I processi a contenuto oggetivo, cit., p. 95, tradução livre. 
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objetivo, uma vez que o interesse do indivíduo não é considerado in se, mas como 

condição para fazer valer o interesse geral.157 

 

Trazendo a matéria a conhecimento do juízo, o indivíduo assume a 

condição de parte, ainda que não demande por direito subjetivo.158Vale dizer, assume a 

posição daquele que porta um pedido a juízo, daquele que retira o juiz de sua inércia. A 

qualidade de parte é atribuída àquele que haja exercitado o poder de impulso e àquele que, 

sendo destinatário dos efeitos nascidos do provimento de jurisdição objetiva, exercita os 

poderes processuais atribuídos pela lei, na atuação concreta do direito de defesa. 

 

Nos processos de conteúdo objetivo vigem as garantias formais do 

exercício da defesa e do contraditório, embora se acentuem os poderes do juiz e o caráter 

inquisitório do processo. A ausência de um direito subjetivo é compensada pela presença 

de um interesse público, que condiciona a necessária atuação do juiz. 

 

No entanto, a existência de processos nos quais está ausente a afirmação 

de um direito subjetivo comporta o aparecimento de características estruturais 

excepcionais. Como não há uma demanda, em sentido técnico, mas apenas o exercício de 

mera ação, não existe o fundamental dever do juiz de não ultrapassar os limites do pedido 

da parte – correlação entre o pedido e a sentença. O legislador pode, por coerência, atribuir 

amplos poderes ao juiz, seja para verificar a situação de fato, seja para a determinação do 

conteúdo dos provimentos a serem exarados.159 Por isso é que, na hipótese de a declaração 

de inconstitucionalidade atingir um sistema normativo dela dependente, o provimento 

                                                 
157 CHIOVENDA, Giuseppe. Principii di diritto processuale civile. Napoli: Jovene, 1980. p. 358. O conceito 
de ação, trazido por Chiovenda, coaduna-se com o raciocínio. Para o autor, a ação traduz “il potere giuridico 
de porre in essere la condizione per l`attuazione della volontà della lege” (p. 45). Na nossa doutrina, 
destacam-se os ensinamentos dos professores Cintra, Dinamarco e Grinover, que conceituam a ação como o 
“direito (ou poder) de natureza pública, que tem por conteúdo o exercício da jurisdição” (CINTRA, Antonio 
Carlos de Araújo; DINAMARCO, Cândido Rangel; GRINOVER, Ada Pellegrini. Teoria geral do processo, 
cit., p. 255). Bedaque também acentua que o fenômeno da ação deve ser visto pelo seu ângulo publicista, 
como garantia de que todos serão ouvidos em juízo. As condições da ação são meras exigências da legislação 
infraconstitucional para que o processo chegue a um resultado útil. Mas nada impede o acesso ao juiz, que é 
obrigado a despachar aquilo que foi levado às suas mãos (BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade 
do processo e técnica processual, cit., p. 229 e 237). 
158 A parte, no dizer de Liebman, é “quella che chiede al giudice di provvedere su um determinato oggetto e 

quella contro cui il provedimento è questo” (LIEBMAN, Enrico Tullio. Manuale di diritto processuale 
civile. Milano: Giuffrè, 1957. v. 1, p.133). 

159 TOMMASEO, Ferruccio, I processi a contenuto oggetivo, cit., p. 97. 
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jurisdicional não se limitará ao pedido do legitimado, mas irá além, decretando, por 

consequência lógica, a inconstitucionalidade desse sistema.160 

 

Na ação direta de inconstitucionalidade, como realçou o Ministro Sidney 

Sanches, “seu julgamento independe da causa petendi formulada na inicial, ou seja, dos 

fundamentos jurídicos nela deduzidos, pois, havendo, nesse processo objetivo, arguição de 

inconstitucionalidade, a Corte deve considerá-la sob todos os aspectos em face da 

Constituição e não apenas diante daqueles focalizados pelo autor. É de se presumir, então, 

que, no precedente, ao menos implicitamente, hajam sido considerados quaisquer 

fundamentos para eventual arguição de inconstitucionalidade, inclusive os apresentados na 

inicial da presente ação.161 

 

Em escrito mais recente162, Ferruccio Tommaseo lembra que o processo 

se desenvolve de forma participativa, interagindo as partes e o juiz, aquelas na busca do 

provimento que lhes favoreça, e este garantindo a paridade de armas e o exercício do 

contraditório. 

 

No exercício do direito de defesa, pode a parte contribuir com o juiz na 

formação de seu livre convencimento, e o caráter inquisitório do procedimento não o afasta 

do dever de ouvir a parte, sob pena de se comprometer a imparcialidade. O contraditório e 

a ampla defesa, como elementos do devido processo legal, não podem ser tolhidos pelo 

juiz.163 

 

Carlos Roberto de Alckmin Dutra, em dissertação que aborda os aspectos 

processuais do controle abstrato de constitucionalidade, enfatiza, com base na ideia de 

Luhman sobre a legitimidade pelo procedimento, a necessidade do exercício do 

contraditório. Diz o autor: “Havendo órgãos interessados e constitucionalmente 

                                                 
160 É o que o Ministro Carlos Velloso, no julgamento do ADI 2895, trata por inconstitucionalidade por 
“arrastamento” ou “atração”. 
161 ADI 1.896-MC, Rel. Min, Sidney Sanches. 
162 TOMMASEO, Ferruccio. Appunti di diritto processuale civile, 4ª ed., Torino:G. Giapichelli, 2000. p. 141-
145. 
163 Sobre o contraditório como garantia da imparcialidade nos processos inquisitórios, ressalta Denti: “Credo, 
quindi, che nella effettività del contradittorio, e non nella inerzia del giudice (il processo penale ce lo 
conferma) vada ricercata la garanzia della sua imparzialità al momento de render la decisione” (DENTI, 
Vittorio, Il ruolo del giudice nel processo civile tra vecchio e nuovo garantismo, in Rivista Trimestrale di 
Diritto e Procedura Civile, v. 38, n. 3, p. 731, 1984). 
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legitimados a tanto, não seria imperativa a sua oitiva, sob pena de inconstitucionalidade, 

por violação ao princípio do contraditório? É indiferente o fato de serem ou não partes, 

bem como de não possuírem direito subjetivo. Na verdade, se possuem interesses distintos, 

na manutenção ou retirada da norma do ordenamento jurídico, podem, em tese, contribuir 

para um melhor esclarecimento da questão colocada à apreciação do tribunal, podendo, 

assim, contribuir para a qualificação da decisão final e, por via de consequência, para a sua 

legitimidade. Tudo leva a crer, portanto, que deveriam os interessados, processualmente 

legitimados, justamente por isso, ser ouvidos no processo de controle abstrato, pois esta me 

parece ser a melhor maneira de conferir legitimidade à decisão a ser proferida no seu 

seio.”164 

 

Nos processos de conteúdo objetivo, tutelam-se interesses que o Estado 

elegeu como sendo gerais, independentes dos direitos subjetivos de cada parte. Daí a 

necessidade de maior participação do juiz e também do Ministério Público e entes 

legitimados, havendo evidente realce do caráter inquisitório.165 Porém, ainda na esteira do 

parágrafo acima, a presença de um interesse geral, de caráter difuso, não impede que haja 

interesses conflitantes, razão pela qual, além da participação, em contraditório, do 

Advogado Geral da União, a presença do amicus curiae é expressamente na ação 

declaratória de inconstitucionalidade (art. 7º, §1º) e na arguição de descumprimento de 

preceito fundamental (art. 6º, §2º).166 

 

Os interesses gerais, nesse contexto, não se confundem com os interesses 

da Administração Pública. São, na verdade, aqueles interesses não subjetiváveis, ou seja, 

superindividuais ou difusos. A ausência de um direito subjetivo a ser tutelado desobriga o 

legislador do imperativo de conformar o processo a regras rígidas. A atuação de um 

                                                 
164 O controle abstrato de constitucionalidade sob o enfoque dos princípios processuais, dissertação de 
mestrado defendida na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2010, sob a orientação do 
professor titular Elival da Silva Ramos, p. 181. 
165 “In conclusione, il processo a contenuto oggetivo rientra nell`ampio genus del processo inquisitorio e, 
pur conoscendo sensibili deviazioni daí principi e dalle regole dettate per il processo ordinario, è pur 
sempre un processo di carattere partecipativo e quindi, anche sotto questo profilo, riconferma la propria 
giurisdizionalità” (TOMMASEO, Ferruccio. Appunti di diritto processuale civile, cit., p. 144). 
166 Ainda, segundo Carlos Roberto de Alckmin Dutra, não seria despropositado prever, de lege ferenda, a 
presença do próprio Poder Legislativo, ao invés do Advogado Geral da União (órgão do Executivo) para, em 
contraditório, defender a constitucionalidade de lei emanada de seu seio.(O controle abstrato de 
constitucionalidade sob o enfoque dos princípios processuais, dissertação de mestrado defendida na 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2010, sob a orientação do professor titular Elival da 
Silva Ramos, p. 197) 
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interesse geral em procedimentos desenvolvidos perante o juiz depende de uma escolha de 

política legislativa, que se resolve na ampliação dos poderes jurisdicionais. 

 

Contudo, isso não significa que haja um enfraquecimento das garantias 

constitucionais do processo. Mencionando o processo penal, Tommaseo lembra que “a 

correlação entre direito de defesa e tutela da liberdade se apresenta de um modo geral nos 

processos de conteúdo objetivo, em cujo âmbito o problema da relação entre a autoridade 

do juiz e a liberdade dos sujeitos assume dimensão diversa daquelas próprias dos processos 

sobre direitos subjetivos ou sobre o estado das pessoas.”167 

 

Ainda como característica do processo de conteúdo objetivo, a ausência 

de fixação, pelas partes, do thema decidendum, ou seja, a ausência de um pedido 

determinado, ligado a um direito subjetivo, dá ao juiz maior margem de liberdade na busca 

das provas e alargamento do campo de decisão. 

 

O processo de jurisdição objetiva é um processo inquisitório em sentido 

material, com a mencionada delimitação do thema decidendum pelo juiz, desvinculado do 

princípio da demanda e dos corolários que dão substância ao processo de cunho subjetivo. 

Segundo André Ramos Tavares, “importa sublinhar a particularidade de que o Supremo 

Tribunal Federal não fica jungido ao preceito específico invocado pelo autor, podendo 

considerar que é o caso de arguição de descumprimento por força de outro preceito 

fundamental, ou seja, a Corte é livre na apreciação dos fundamentos do pedido, aplicando-

se as máximas jura novit curia e da mihi factum dabo tibi jus. Basta, na realidade, que o 

autor indique a ocorrência de descumprimento de preceito constitucional fundamental 

existente e a todos dirigido, sendo irrelevante o correto ou adequado enquadramento.”168 

 

O conteúdo objetivo das ações que visam ao controle de 

constitucionalidade das leis é apontado, de forma didática, em excelente voto do Ministro 

Moreira Alves, cuja menção é feita por Gilmar Mendes, nos seguintes termos: 

 

                                                 
167 TOMMASEO, Ferruccio, I processi a contenuto oggetivo, cit., p. 117, tradução livre. 
168 TAVARES, André Ramos, Tratado da arguição de preceito fundamental, São Paulo:Saraiva, 2001, p. 
309, apud Carlos Roberto de Alckmin Dutra, O controle abstrato de constitucionalidade sob o enfoque dos 
princípios processuais, dissertação de mestrado defendida na Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo, 2010, sob a orientação do professor titular Elival da Silva Ramos, p. 136/137. 
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“A representação de inconstitucionalidade, consagrada no art. 119, I, 

alínea “l”, da Constituição, constitui processo que não tem outro escopo, senão o de 

defesa da ordem fundamental contra atos com ela incompatíveis. Não se destina, pela sua 

própria índole, à proteção de situações individuais ou de relações subjetivas, mas visa, 

precipuamente, à defesa da ordem jurídica (Celso Bastos, Curso de Direito 

Constitucional, cit., p. 67-68). E a outorga de competência exclusiva para desencadear o 

processo de controle abstrato de normas ao chefe do Ministério Público parece reforçar 

esse entendimento, uma vez que tal prerrogativa foi deferida, ‘não na qualidade de alguém 

que defende interesse próprio, pessoal, mas, sim, na condição da função de defender o 

interesse coletivo, traduzido na preservação do ordenamento constitucional. (Celso 

Bastos, Curso de Direito Constitucional, cit., p. 68). 

 

Tem-se aqui, pois, o que a jurisprudência dos Tribunais Constitucionais 

costuma chamar de processo objetivo (objektives Verfahren), isto é, um processo sem 

sujeitos, destinado, pura e simplesmente, à defesa da Constituição 

(Verfassungrechtsbewahrungsverfahren) (Hartmut Söhn, Die Abstrakte Normenkontrolle, 

in Christian Starck, Bundesverfassungsgericht und Grundgesetz, 1976, vol. I, p. 292). Não 

se cogita, propriamente, da defesa de interesse do requerente (Rechtsschutzbedürgnis), 

que pressupõe a defesa de situações subjetivas. Nesse sentido, assentou o 

Bundesverfassungsgericht que, no controle abstrato de normas, cuida-se, 

fundamentalmente, de um processo unilateral, não-contraditório, isto é, de um processo 

sem partes, no qual existe um requerente, mas inexiste requerido (BVerfGE 1, 14(30); 2, 

143(153); 1, 208(226). ‘A admissibilidade do controle de normas - ensina Söhn – está 

vinculada, tão-somente, a uma necessidade pública de controle’ (offentliches 

Kontrollbedürfnis) (Söhn, op. cit., p. 304). 

 

A provocação de um órgão externo é imprescindível, inclusive como 

garantia contra eventual supremacia da jurisdição constitucional (Söhn, op. cit., p. 304). 

Não obstante, não se reconhece aos órgãos legitimados para desencadear o processo de 

controle abstrato de constitucionalidade qualquer poder de disposição. 

 

O Bundesverfassungsgericht decidiu, a propósito, que a desistência pelo 

requerente não acarretava, necessariamente, a suspensão do processo (BVerfGE 8, 
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183(184); BVerfGE 25, 308; cf., também, Söhn op.cit. 309. O pedido representaria, nesse 

contexto, um simples impulso externo (ein blosser Anstoss Von Aussen), um instrumento 

deflagrador do processo objetivo de controle (Söhn op.cit. 303-304). ‘O requerimento é 

indispensável – diz Söhn – para instauração do processo, não para o seu desenvolvimento, 

uma vez que o princípio do pedido foi satisfeito com a simples apresentação do 

requerimento (Söhn op.cit. 309-310). RTJ 127, p. 394 (402/403).”169 

 

Todas essas características, portanto, assemelham a jurisdição 

constitucional à jurisdição voluntária, notadamente por causa do conteúdo objetivo do 

processo, da ausência de interesse na composição de uma lide intersubjetiva e, ainda, por 

conta da menor rigidez de procedimento. 

 

 

3.3. Processos coletivos 

 

 

Tal como na jurisdição constitucional, nos processos coletivos os 

interesses tutelados não são de titularidade de um indivíduo, mas de uma coletividade. 

Novamente, não se opera à vista de um direito subjetivo, de caráter pessoal, mas de um 

interesse geral. A jurisdição coletiva, por isso, encontra melhor adequação em um sistema 

menos rígido, que se afaste daquele elaborado para compor lides individuais. 

 

Ainda que na base dos interesses coletivos – em sentido amplo – estejam 

direitos individuais, ligados a pretensões eventualmente resistidas, a jurisdição coletiva 

lida, no mais das vezes, com valores constitucionais, cuja implementação interessa não 

apenas à sociedade, mas ao Estado. Isso justifica a opção por um processo de feição 

objetiva, com maior liberdade de atuação do juiz e menor rigidez do procedimento, à 

maneira do que se defendeu para a jurisdição constitucional. 

 

Se encarada a jurisdição voluntária pelo ângulo da sua atipicidade– como 

faz esta tese -, sob a ótica do desapego ao tradicional conceito de lide como fator 

característico do exercício de função jurisdicional, então aqui também se estará diante de 

                                                 
169 RP 1405, Relator Ministro Moreira Alves, RTJ 395, 415 e seg. 
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figura afim. Vale dizer, será possível vislumbrar características que tendem a aproximar a 

jurisdição coletiva à jurisdição voluntária, sob o ponto do modo de seu exercício. Vamos a 

elas.170 

 

Os interesses ou direitos tuteláveis por meio da jurisdição coletiva estão 

delineados no art. 81 do Código de Defesa do Consumidor: 

 

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas 

poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. 

 

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: 

 

I – interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste 

Código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas 

indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; 

 

II – interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste 

Código, os transindividuais de natureza indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou 

classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base; 

 

III – interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os 

decorrentes de origem comum. 171 

 

O legislador trata de modo similar a defesa dos direitos e interesses, 

igualando, na redação da lei, os conceitos. A Constituição Federal, da mesma forma, 

aborda os conceitos de forma indistinta, o que leva à conclusão de que, em termos práticos, 

não há diferença de tratamento. Ambos, direitos e interesses, são tuteláveis.172 

                                                 
170 As ideias expostas nesse item podem ser encontradas, de maneira mais ampla, em nosso Poderes do juiz 
nas ações coletivas, São Paulo:Atlas, 2009. 
171 O Código Modelo de Processos Coletivos repetiu a mesma redação em seu art. 3º. Já o Código Modelo de 
Processos Coletivos para a Ibero-América previu apenas duas categorias: os interesses ou direitos difusos e 
os direitos ou interesses individuais homogêneos, englobando, na primeira categoria, os difusos e os coletivos 
em sentido estrito. 
172 É o que assevera Ada Pellegrini Grinover, ao comparar a ação popular portuguesa e a brasileira, 
ressaltando: “No Brasil, onde essa distinção não tem qualquer valia prática – porquanto o sistema de 
jurisdição é uno, com todas as controvérsias levadas exclusivamente à solução do Poder Judiciário – a Lei da 
Ação Civil Pública (LACP) preferiu adotar a terminologia ‘interesses ou direitos’. Até porque, inexistindo 



97 
 

 

Os direitos e interesses tuteláveis são, nas três categorias, aqueles que 

concernem à sociedade, à coletividade. É certo que se podem diferenciar os conceitos de 

interesse público, interesse social e interesse coletivo. No entanto, a diferenciação 

conceitual não leva, para os propósitos deste trabalho, a resultados úteis. Como observa 

Rodolfo de Camargo Mancuso “a tarefa de se tentar a separação rigorosa dessa trilogia não 

será fadada a bom termo: mesmo que seja possível, como visto, surpreender certos 

elementos identificadores de cada espécie, eles não são em número e intensidade tal que 

permita a autonomia conceitual dessas expressões entre si. Depois, de todo modo, as 

diferenças seriam tão sutis que, na prática, não haveria contribuição relevante para o exame 

da problemática dos interesses metaindividuais. Por fim, tomando-as, basicamente, como 

sinônimas, chega-se a uma desejável concreção, evitando-se os inconvenientes dos 

excessos terminológicos.”173 

 

Na verdade, cuida-se de interesses coletivos em sentido amplo ou 

sociais174, categoria que fica a meio caminho entre os clássicos direitos ou interesses 

privados e o interesse público – que invoca a presença do Estado de um lado.175Segundo a 

melhor doutrina, são direitos de terceira geração, baseados na solidariedade, em um 

terceiro estágio, posterior aos direitos de liberdade e os de caráter econômico-social.176 

 

                                                                                                                                                    
diversas competências para uns e outros, se pode concluir que, no ordenamento brasileiro, todo interesse 
protegido pelo direito é um verdadeiro direito, apesar da indeterminação maior ou menor de seus titulares” 
(GRINOVER, Ada Pellegrini, A ação popular portuguesa: uma análise comparativa, in A marcha do 
processo, Rio de Janeiro:Forense Universitária, 2000, p. 50). 
173 MANCUSO, Rodolfo de Camargo, Interesses difusos, conceito e legitimação para agir, 6ª ed, rev., atual. 
e ampl., São Paulo:RT, 2004, p. 36. 
174 Humberto Teodoro Junior aponta o surgimento destes direitos sociais, com a passagem da sociedade para 
as grandes cidades, a tecnologia de massa e os grandes conflitos. Destaca-se a noção de grupo social, tendo 
como exemplo as associações (TEODORO JUNIOR, Humberto, Relatório Geral Luso-Americano, no VII 
Seminario Internazionale su Formazione e Caratteri del Sistema Giuridico Latino Americano e Problemi Del 
Processo Civile, Roma, 16-18 de maio de 2002, p. 04/05) 
175 Para Marya Silvia Zanella di Pietro, interesse coletivo e interesse difuso consistiriam modalidades de 
interesse público. Interesse público, em sentido amplo, seria o gênero, tendo como espécies ou modalidades o 
interesse geral, o interesse difuso e o interesse coletivo. (DI PIETRO, Maria Silvia Zanella, 
Discricionariedade administrativa na Constituição de 1988, 2ª ed., São Paulo:Atlas, 2001, pp. 224/226). Já 
para Antonio Augusto Mello de Camargo Ferraz, seriam os interesses difusos espécie do gênero interesses 
sociais. Os interesses difusos seriam aqueles que têm por objeto bens corpóreos, “em contraposição aos 
demais interesses sociais (stricto sensu), que podem ter por objeto, além desses, bens imateriais, incorpóreos, 
que parece lícito identificar com os princípios, normas e valores essenciais para a vida social.”(FERRAZ, 
Antonio Augusto Mello de Camargo, Considerações sobre interesse social e interesse difuso, in MILARÉ, 
Edis, A ação civil pública após 20 anos, São Paulo:RT, 2005, p. 69). 
176 GRINOVER, Ada Pellegrini, Significado social, político e jurídico da tutela dos interesses difusos, in A 
marcha do processo, Rio de Janeiro:Forense Universitária, 2000, p. 18. 
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Embora o trato coletivo seja a característica marcante da tutela desses 

direitos e interesses, servindo o processo, além de instrumento de solução de lides, como 

forma de mediação de conflitos177, existem certas diferenças que precisam ser acentuadas. 

 

Em relação aos direitos ou interesses difusos, no aspecto subjetivo 

verifica-se a indeterminação dos titulares e a ausência de vínculo entre eles. Já no plano 

objetivo, ocorre a indivisibilidade do bem jurídico tutelado. Pode-se citar, como exemplo 

de direito ou interesse difuso, o combate à publicidade enganosa, em matéria de direito do 

consumidor. 

 

No que toca aos direitos ou interesses coletivos, em sentido estrito, a 

diferença é que existe uma relação jurídica base que liga o grupo, categoria ou classe de 

pessoas entre si ou com a parte contrária. Tal relação jurídica base é aquela da qual deriva 

o interesse tutelado. Não se trata de qualquer relação – como, por exemplo, a nacionalidade 

– mas, sim, de uma relação jurídica que tenha ligação com a lesão sofrida. Ela, portanto, é 

anterior ao dano, existente antes de sua ocorrência, e não daí derivada. 

 

Desse modo, os direitos e interesses coletivos e difusos apresentam em 

comum a transindividualidade e a indivisibilidade do objeto. A negação do direito a algum 

dos membros da coletividade equivale à negação para todos. O mesmo pode ser dito da 

fruição. Ela não pode ser fragmentada. O que distingue os conceitos é a existência do 

vínculo jurídico – relação jurídica base – entre os membros da coletividade, ou deles com a 

parte contrária, nos interesses coletivos e a inexistência desse vínculo nos interesses 

difusos. 

 

No dizer de Barbosa Moreira, trata-se, portanto, de interesses 

ontologicamente coletivos. O interesse em jogo, comum a uma pluralidade indeterminada 

(ou indeterminável de pessoas), não pode ser dividido entre elas, de forma individual. Há 

                                                 
177 Conforme Kazuo Watanabe, que também acentua, sempre, a conveniência da molecularização das 
demandas, facilitando-se o acesso à justiça, evitando-se o risco da banalização das decisões e 
potencializando-se o seu peso político (GRINOVER, Ada Pellegrini et al, Código brasileiro de defesa do 
consumidor comentado pelos autores do anteprojeto, 8ª ed., Rio de Janeiro:Forense Universitária, 2004, p. 
787.) 
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uma comunhão de que todos participam, de maneira indissociável.178 Como exemplos, 

menciona a defesa do meio ambiente e do patrimônio cultural. 

 

Já nos direitos ou interesses individuais homogêneos, a coletivização 

decorre de sua origem comum e, embora se cuide de um conjunto de interesses subjetivos, 

tuteláveis individualmente, são tratados de forma coletiva, por escolha do legislador. 

Mesmo que ontologicamente individuais, a coletivização decorre de opção legislativa, 

baseada na superioridade da tutela coletiva. Por isso, conceituam-se como direitos ou 

interesses acidentalmente coletivos.179 

 

Homogeneidade e origem comum são, assim, características dos direitos 

ou interesses individuais homogêneos A homogeneidade decorre da maior ou menor 

dispersão dos fatos que dão origem à tutela. Quanto mais concentrados os fatos – por 

exemplo, a queda de um avião – maior será a homogeneidade da situação dos lesados. 

Quanto mais dispersos os fatos – por exemplo, a contínua produção de um veículo com 

defeito – menor será a homogeneidade. 

 

A homogeneidade pode ser fática ou jurídica, mas a tutela coletiva dos 

interesses decorre do fato de que, de acordo com Humberto Teodoro Junior, tais interesses 

nascem de uma fonte que, originariamente, situa-se no plano dos direitos difusos – assim, 

por exemplo, nas relações de consumo. Afirma o autor que “os interesses individuais 

homogêneos são a refração dos interesses difusos na esfera de cada um dos seus 

titulares.”180 

 

Mas o que realmente leva a que os direitos e interesses individuais 

homogêneos sejam tratados pela via coletiva é a dimensão social do dano, a repercussão 

gerada e o grande número de lesados. Ou seja, razões de ordem prática – dados fáticos – 

tornam conveniente e relevante a tutela de um grande número de pessoas por meio de ação 

coletiva. 

                                                 
178 BARBOSA MOREIRA, José Carlos, Tutela jurisdicional dos interesses coletivos ou difusos, in temas de 
direito processual, terceira série, São Paulo:Saraiva, 1984, p. 195. 
179 A denominação é, ainda, de Barbosa Moreira. 
180 TEODORO JUNIOR, Humberto, Relatório Geral Luso-Americano, no VII Seminario Internazionale su 
Formazione e Caratteri Del Sistema Giuridico Latino Americano e Problemi Del Processo Civile, Roma, 16-
18 de maio de 2002, p. 26. 
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Ao lado desses dados fáticos, torna-se essencial que haja prevalência da 

dimensão coletiva sobre a individual. Ou seja, a via coletiva, no caso concreto, deve se 

mostrar superior à via individual. Entre os requisitos para a defesa de interesses ou direitos 

individuais homogêneos, está a predominância das questões comuns sobre as individuais e 

a utilidade da tutela coletiva no caso concreto. 

 

De acordo com Ada Pellegrini Grinover, a defesa dos direitos e interesses 

individuais homogêneos teve como inspiração, no Brasil, a class action for damages e, tal 

como no instituto norte-americano, os requisitos da prevalência da dimensão coletiva sobre 

a individual e da superioridade dessa tutela devem estar presentes para justificar a escolha 

pela via coletiva.181 

 

A superioridade da tutela coletiva, em termos de eficácia e justiça da 

decisão, também pode ser analisada sob os aspectos do interesse de agir e efetividade do 

processo. 

 

No plano do interesse de agir, há de se aferir a eficácia da tutela buscada. 

Sabe-se que essa condição da ação é representada pela soma dos fatores necessidade, 

adequação e utilidade da decisão perseguida. Apenas se deve buscar a tutela jurisdicional 

quando o bem perseguido, no plano do direito material, não puder ser atingido, em razão 

da resistência de outrem. O provimento buscado há de ser útil ao fim almejado e justificar 

o dispêndio de recursos e energia ocorrido no processo. Por fim, a via utilizada deve ser a 

mais adequada dentre as colocadas à disposição do autor. 

 

Por essa razão, a superioridade da tutela coletiva sobre a individual pode 

ser aferida com base no interesse de agir. A ação coletiva deve ser mais eficaz do que a 

soma de ações individuais, do que resultará que ela será mais útil e adequada. Sob o ângulo 

contrário, se a tutela coletiva se mostrar menos eficaz aos lesionados do que a tutela 

                                                 
181 GRINOVER, Ada Pellegrini et al, Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores 
do anteprojeto, 8ª ed., Rio de Janeiro:Forense Universitária, 2004, pp. 854 e seguintes. Sobre a superioridade 
da via coletiva, Arruda Alvim aborda os fatores de unitariedade da manifestação judicial e economia 
processual, evitando-se o risco de decisões conflitantes (ARRUDA ALVIM, José Manoel de, Ação coletiva – 
sua evolução normativa significou crescimento em prol da proteção às situações coletivas, in MILARÉ, 
Edis, A ação civil pública após 20 anos, São Paulo:RT, 2005, pp. 82/83). 
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individual, carecerá de interesse de agir o ente que busque representá-los em juízo. Ada 

Pellegrini Grinover exemplifica com a hipótese em que, não obstante a condenação 

genérica, a prova do nexo causal é tão difícil que não justifica o ajuizamento de ação 

coletiva, visto que o processo de liquidação será tão complicado quanto o próprio processo 

de conhecimento.182 

 

No que toca à justiça e eficácia da decisão, a tutela coletiva tem o condão 

de pacificar a sociedade, em razão da abrangência das decisões. Dado que pacificar a 

sociedade é a tarefa social mais importante do moderno processo civil, nesse aspecto 

também as ações coletivas serão, obedecidos os requisitos anteriores, superiores à via 

individual. A potencialização dos poderes do juiz e a busca de maior efetividade do 

processo, como características marcantes da tutela coletiva, refletirão, por seu turno, essa 

superioridade. 

 

No plano social, as ações coletivas vieram a tutelar interesses até então 

carentes de proteção, uma vez que a noção individualista de direitos subjetivos183 impedia 

a construção legislativa que possibilitasse o alargamento da legitimação para agir. 

 

Conforme adverte Mauro Cappelletti, o fato é que o surgimento de uma 

economia de massa, as complexas relações sociais daí advindas e o implemento de 

atividades que podem gerar conflitos entre grande número de pessoas trazem a 

possibilidade da verificação de lides até então alheias ao esquema fundado na noção de 

direito subjetivo. Passa-se ao conceito de interesses difusos, considerados como 

pertencentes a todos, mas a ninguém em particular. É emblemática a questão “a chi 

appartiene l´aria che respiro?”, no sentido de que titulares da defesa do meio ambiente, 

                                                 
182 GRINOVER, Ada Pellegrini et al, Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores 
do anteprojeto, 8ª ed., Rio de Janeiro:Forense Universitária, 2004, p. 865. 
183 Observa Vigoriti: “Non è duque piú Tizio contro Caio, ma è una serie indefinita di Tizi contro molti Cai, 
o contro un solo Caio, una serie de cui i soggetti di fronte al giudice sono solo gli esponenti” (VIGORITI, 
Vicenzo, Interessi colettivi e processo – la legitimazione ad agire, Milano:Giuffrè, 1979, pp.255/256). Ou, 
como diz Barbosa Moreira: “Defrontamo-nos neste passo com outro fenômeno característico da irrupção do 
‘social’ na paisagem do processo: se o tratamento judicial dos interesses ‘difusos’ postula o uso de novos 
instrumentos, ou pelo menos uma adaptação cuidadosa dos instrumentos conhecidos, é justamente porque os 
litígios a eles relativos ultrapassam a medida dos indivíduos, e até a dos grupos bem definidos de indivíduos, 
para envolver coletividades de contornos amplíssimos, e em todo caso imprecisos.” (BARBOSA MOREIRA, 
José Carlos, Tendências contemporâneas do direito processual civil, in Revista de Processo, n. 31, julho-
setembro de 1983, p. 204) 
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por exemplo, são todas as pessoas e nenhuma delas exclusivamente. O direito é 

metaindividual e a iniciativa de sua defesa, portanto, é difusa.184 

 

Tutelam-se, assim, interesses sociais, entendidos esses como uma nova 

categoria política e jurídica, estranha ao interesse público e ao privado. De acordo com 

Ada Pellegrini Grinover, cuida-se de interesses espalhados e que visam à tutela das 

necessidades da coletividade, de sua qualidade de vida em síntese. Interesses de massa, 

cujos conflitos também são massificados e que exigem soluções abrangentes. Em sua feliz 

expressão, não mais se cuida de um feixe de linhas paralelas, mas, sim, convergentes para 

um objeto comum e indivisível.185 

 

A defesa de tais interesses, por meio de ações coletivas, traz inegável 

significado social. A percepção de que existem direitos que fogem ao âmbito particular e 

que exigem, para o seu exercício, o concurso de todos os interessados acarreta coesão 

social. O indivíduo passa a perceber que, embora lhe convenha a defesa de determinado 

direito, ela pode ser exercida de forma mais eficaz em conjunto com outros interessados.186  

 

Bem organizada, a sociedade tem condições de balancear o exercício do 

poder econômico de entes privados e de exigir a prevenção da ocorrência de danos ou a sua 

pronta reparação. Se individualmente o cidadão se via impotente diante de eventuais 

abusos cometidos por tais entes, uma vez organizados, coesos, encontram condições de 

defender seus interesses187. E o fazem por meio de representantes adequados, legitimados 

por lei ao exercício da ação coletiva.188 

                                                 
184 CAPPELLETTI, Mauro, Formazioni sociali e interessi di gruppo davanti alla giustizia civile, in Riv. Dir. 
Proc., n. 3, 1975, pp. 372/373. 
185 GRINOVER, Ada Pellegrini, Significado social, político e jurídico da tutela dos interesses difusos, in A 
marcha do processo, Rio de Janeiro:Forense Universitária, 2000, pp. 17/18. 
186 Assinala Vigoriti, ao tratar das class actions: “Non è possibile soffermarsi qui sul contributo della class 
action al superamento degli ostacoli di carattere sociale che inevitabilmente incontrano i membri dei gruppi 
non privilegiati allorché cercano di ottenere tutela in via individuale: la class action puó servire per ovviare 
in parte alle conseguenze dello stato di emarginazione, alle carenze di iniziativa, alla scarza aggressività dei 
soggetti svantaggiati perchè l`organizzazione degli interessi aumenta ‘la capacità nel trattare i conflitti 
attraverso la raccolta ed utilizzazione di informazioni, attraverso la continuità e stabilità d`azione, 
attraverso l`impiego di una sperienza professionale e di abilità nelle trattative e così via” (VIGORITI, 
Vicenzo, Interessi colettivi e processo – la legitimazione ad agire, Milano:Giuffrè, 1979, p. 257, fazendo 
menção a M. Galanter). 
187 Owen Fiss observa, nesse sentido: “O dano imposto a um pequeno investidor pode ser de setenta dólares, 
mas o prejuízo agregado sofrido pelo conjunto de investidores – que chega a milhões – é de sessenta milhões 
de dólares. Em tal caso, o sistema jurídico poderia permanecer relativamente indiferente ao fato dos setenta 
dólares serem algum dia revertidos em favor do investidor, mas não completamente indiferente às 
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Já no plano político, as ações coletivas exercem papel fundamental. É por 

meio de seu ajuizamento que os corpos intermediários têm a possibilidade de influenciar 

concretamente as decisões políticas tomadas pelo Poder Público. Caminha-se da 

democracia meramente representativa à democracia participativa, através da qual as 

formações sociais exigem do Poder Público posições condizentes à proteção dos interesses 

públicos primários.189 

 

Forma-se uma nova geração de direitos fundamentais, reconhecidos 

como direitos de terceira geração, direitos de solidariedade.190 O interesse social há de ser 

levado em consideração, sempre, na adoção de políticas públicas. Ocorre a 

descentralização da gestão da coisa pública, na medida em que os corpos intermediários 

exercitam novo papel, efetivamente participativo.191 

 

A relevância política das ações coletivas, em razão de sua abrangência e 

do alargamento de seu objeto, é elevada a ponto de se considerá-la capaz de exercer o 

controle de constitucionalidade das leis. O tema é bastante polêmico e não é objetivo deste 

trabalho abordá-lo de forma profunda. Mas, do ponto de vista da relevância política, deve-

se fazer menção a tal fato, visto que a decisão tomada nas ações civis públicas, por sua 

                                                                                                                                                    
ramificações públicas do ato dos corretores, em razão da enorme perda social que decorreria dele.” (FISS, 
Owen, Um novo processo civil – Estudos norte-americanos sobre jurisdição, constituição e sociedade, 
tradução de Daniel Porto Godinho da Silva e Melina de Medeiros Rós, com coordenação de Carlos Alberto 
de Salles, São Paulo:RT, 2004, p. 235). 
188 Conforme Kazuo Watanabe, ao lado do efetivo exercício das ações coletivas, a só potencialidade de sua 
utilização já contribuirá para a formação de uma nova mentalidade social. Ao invés do paternalismo do 
Estado, forma-se “uma sociedade civil mais bem estruturada, mais consciente e mais participativa, enfim, 
uma sociedade em que os mecanismos informais e não oficiais de solução de conflitos de interesses sejam 
mais atuantes e eficazes do que os meios formais e oficiais” (GRINOVER, Ada Pellegrini et al, Código 
brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores do anteprojeto, 8ª ed., Rio de Janeiro:Forense 
Universitária, 2004, p. 781.) 
189 A respeito da diferenciação entre interesse público primário e interesse público secundário, vide o capítulo 
final, com abordagem da obra de Renato Alessi. Por ora, basta dizer que o interesse público primário pode 
ser considerado como o bem geral ou interesse social. 
190 GRINOVER, Ada Pellegrini, Significado social, político e jurídico da tutela dos interesses difusos, in A 
marcha do processo, Rio de Janeiro:Forense Universitária, 2000, p. 18. 
191 Observa Sérgio Cruz Arenhart que “a ampliação do uso das demandas coletivas para a proteção de 
interesses frente ao Poder Público torna-se, então, mecanismo de participação da sociedade na administração 
da coisa pública.”(ARENHART, Sérgio Cruz, As ações coletivas e o controle das políticas públicas pelo 
Poder Judiciário, Jus Navegandi, Teresina, a.9, n. 777, 19.08.05) 
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eficácia erga omnes, pode ter efeito semelhante, ao se declarar a inconstitucionalidade 

incidental de determinada lei, ao das ações diretas de inconstitucionalidade.192 

 

Visto que a tutela dos interesses da coletividade se faz por meio das 

ações coletivas e que as diversas situações que darão ensejo ao seu ajuizamento 

assemelham-se pela massificação dos conflitos, tem-se defendido que o trato da matéria 

seja feito de forma sistematizada. 

 

Desde a criação da Ação Popular, o direito processual civil brasileiro 

sofreu sensível evolução no que concerne à legitimação para agir, ao alargamento do 

objeto da tutela, à sistemática da coisa julgada, etc. Embora a conjunção das diversas leis 

seja apta a criar um microssistema de regência das ações coletivas, faz-se necessária a 

criação de um diploma autônomo, imbuído do espírito da tutela coletiva, com seus 

princípios e institutos próprios. 

 

Nesse sentido, três importantíssimos projetos devem, necessariamente, 

ser citados. Trata-se do Código Modelo de Processos Coletivos para a Ibero-América, do 

Código Brasileiro de Processos Coletivos e do Projeto de Lei n. 5.139/09. 

 

O primeiro, datado de outubro de 2004, é fruto do esforço do Instituto 

Ibero-Americano de Direito Processual e teve como representantes brasileiros, para sua 

formulação, os professores Ada Pellegrini Grinover, Aluísio Gonçalves de Castro Mendes, 

Antonio Gidi e Kazuo Watanabe. Tais representantes trabalharam junto a outros 

processualistas estrangeiros, com o intuito de criar um Código Modelo aplicável às 

realidades de países com estruturas sociais e jurídicas similares. 

 

Buscou-se, com a criação do Código Modelo, influenciar a edição local 

de Códigos nele baseados, a fim de trazer ao mundo ibero-americano a conveniente 

sistematização no trato da matéria. 

 

                                                 
192 A respeito do tema, embora com posição contrária ao controle de constitucionalidade por meio de ações 
coletivas, vide, dentre tantos outros escritos, MENDES, Gilmar, Ação civil pública e controle de 
constitucionalidade, in MILARÉ, Edis, A ação civil pública após 20 anos, São Paulo:RT, 2005, pp. 195/205. 
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O segundo, derivado do modelo acima, surgiu da necessidade de se 

adaptarem as ideias surgidas à realidade brasileira e aos avanços já então existentes em 

nosso ordenamento. 

 

O Brasil, de acordo com a evolução de sua legislação esparsa, já dera 

significativos passos rumo à inserção de conceitos próprios às tutelas coletivas, e já era 

tempo da previsão de um Código Modelo específico. 

 

Foi assim que os professores Ada Pellegrini Grinover e Kazuo Watanabe 

trouxeram à discussão, no curso de pós-graduação stricto sensu da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo, a criação de nosso Código Modelo, tema que foi debatido ao 

final de dois anos seguidos, em 2003 e 2004. 

 

Tendo como base o Código Modelo para a Ibero-América, algumas 

modificações foram apontadas, baseadas em sugestões para melhor adaptar o Código à 

nossa realidade e à tradição formada após a edição da Lei da Ação Civil Pública e do 

Código de Defesa do Consumidor. 

 

O Projeto de Lei n. 5.139/09, alinhado às garantias e princípios 

constitucionais, cumpre o papel do legislador infraconstitucional e, ao longo de todos os 

seus artigos, preocupa-se em estabelecer o devido processo a ser obedecido em sede de 

ações coletivas. Nesse diapasão, não há dúvida de que, na esteira do microssistema antes 

formado pelo Código de Defesa do Consumidor, pela Lei da Ação Civil Pública e por 

outras leis esparsas, o Projeto de Lei é marcado pela feição publicística do processo e pela 

forte preocupação com os seus fins políticos e sociais. 

 

Ada Pellegrini Grinover, tratando exaustivamente do tema, defende o 

surgimento e a existência de um novo ramo do Direito Processual, o Direito Processual 

Coletivo. Tratar-se-ia de ramo “com princípios revisitados e institutos fundamentais 

próprios e tendo objeto bem definido: a tutela jurisdicional dos interesses ou direitos 

difusos, coletivos e individuais homogêneos.”193 

                                                 
193 GRINOVER, Ada Pellegrini, Direito processual coletivo, in LUCON, Paulo Henrique dos Santos 
(coord.), Tutela coletiva, 20 anos da Lei da Ação Civil Pública e do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, 
15 anos do Código de Defesa do Consumidor, São Paulo:Atlas, 2006, p. 308. 
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A respeito desses princípios e institutos, a renomada processualista 

acentua que têm o condão de diferenciar o processo coletivo do individual, realçando as 

características próprias do primeiro. Em síntese, enumeram-se os princípios e institutos 

adiante mencionados194, aptos a demonstrar o modo de ser da jurisdição coletiva: 

 

a) Princípio do acesso à justiça: no campo dos processos coletivos, 

alarga-se o acesso à justiça, e são judicializados os conflitos de massa, mediante a abertura 

da legitimação aos representantes adequados à defesa dos interesses tuteláveis; 

 

b) Princípio da universalidade da jurisdição: a molecularização dos 

conflitos faz com que os interesses de todas as pessoas sejam trazidos a juízo, evitando que 

a dispersão – atomização – barre o conhecimento das lides pelo Poder Judiciário. Por meio 

de seus representantes adequados, todo aquele que pertença a um grupo, categoria ou 

classe de pessoas tem a efetiva chance de que seu interesse seja protegido; 

 

c) Princípio da participação: a par da participação no processo, por meio 

do contraditório – exercido pelo representante adequado -, o povo exerce, nas ações 

coletivas, verdadeira participação social e política. Passa-se da democracia representativa à 

democracia participativa, uma vez que as ações coletivas têm o condão de influenciar, até 

mesmo, os rumos das políticas públicas; 

 

d) Princípio da ação: no Código Brasileiro de Processos Coletivos prevê-

se que o juiz deva dar ciência aos legitimados da existência de processos individuais a 

respeito do mesmo bem jurídico195, o que representará alteração na tradicional posição do 

juiz, que, assim agindo, estará estimulando a propositura de ações coletivas; 

 

e) Princípio do impulso oficial: ainda que o princípio do impulso oficial 

seja comum aos processos individuais e coletivos, nestes últimos ele adquire uma 

                                                 
194 GRINOVER, Ada Pellegrini, Direito processual coletivo, in LUCON, Paulo Henrique dos Santos 
(coord.), Tutela coletiva, 20 anos da Lei da Ação Civil Pública e do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, 
15 anos do Código de Defesa do Consumidor, São Paulo:Atlas, 2006, pp. 302/308. 
195 Art. 7º Comunicação sobre processos repetitivos. O juiz, tendo conhecimento da existência de diversos 
processos individuais correndo contra o mesmo demandado, com identidade de fundamento jurídico, 
notificará o Ministério Público e, na medida do possível, outros legitimados, a fim de que proponham, 
querendo, demanda coletiva, ressalvada aos autores individuais a faculdade prevista no artigo anterior. 
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dimensão maior, pois caberá ao juiz, mais do que impulsionar o processo, geri-lo de acordo 

com os poderes que lhe são atribuídos. 

 

f) Princípio da economia: nos processos coletivos, mediante apenas uma 

ação, será possível resolver conflitos de massa. Vale dizer, despendendo o menor esforço 

possível, se alcançará o máximo de resultados, evitando-se desperdício de energia. As 

regras de conexidade e a técnica da coisa julgada também contribuirão para esse dispêndio 

menor de energia; 

 

g) Princípio da instrumentalidade das formas: é também outro princípio 

que já encontra aplicação no processo individual, mas que nos coletivos deve ganhar maior 

relevância. Garantindo-se o contraditório e não havendo prejuízo à parte, os atos 

processuais devem ser preservados, e o processo, aproveitado. O juiz deve interpretar as 

normas – na dicção do Código Modelo – de forma aberta e flexível, evitando apego ao 

formalismo. O processo deve ser dirigido para que alcance o fim maior de pacificação 

social. 

 

Em relação aos institutos próprios dos processos coletivos, podem-se 

apontar: 

 

a) Legitimação: a abertura da legitimação é um dos pontos que melhor 

caracterizam as demandas coletivas e está, como visto, intimamente ligada à tendência de 

facilitação do acesso à justiça; 

 

b) Representatividade adequada: ao lado da abertura da legitimação, a 

representatividade adequada é conceito a ser necessariamente incluído nos processos 

coletivos, pois somente o representante adequado do grupo, categoria ou classe de pessoas 

será idôneo a portar seus interesses em juízo e exercer corretamente o contraditório; 

 

c) Coisa julgada: a sistemática da coisa julgada, com a sua extensão erga 

omnes e, em determinados casos, secundum eventum litis e secundum eventum probationis, 

é indissociável da relevância que assumem os processos coletivos; 
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d) Pedido e causa de pedir: a flexibilização de ambos, a ser levada a cabo 

pelo juiz, permitirá melhor aproveitamento dos processos coletivos e colocará a técnica 

processual a serviço da efetividade do processo coletivo; 

 

e) Conexão, continência e litispendência: seja no que toca às ações 

individuais, seja no que concerne à ações coletivas, os institutos da conexão, continência e 

litispendência adquirirão particular relevância, pois permitirão maior economia processual; 

 

f) Preclusões: nas ações coletivas, o sistema de preclusões deve ser 

encarado sob o prisma de evitar que o processo retorne a ponto já ultrapassado, vale dizer, 

deve garantir o desenvolvimento do processo, sem retrocessos desnecessários. No entanto, 

no que toca ao pedido e à causa de pedir, deve haver flexibilização, sempre se respeitando 

o contraditório e a boa-fé; 

 

g) Competência: o art. 20 do Código Modelo cria nova hipótese de 

competência territorial absoluta, privilegiando o foro do local dos danos, dados os 

princípios do acesso à justiça e da economia processual, pois os lesados litigarão, via de 

regra, em seu foro, e a colheita de provas será facilitada; 

 

h) Ônus da prova: não obstante a regra de inversão já prevista no Código 

de Defesa do Consumidor, o Código Modelo determina que a produção da prova fique a 

cargo de quem tiver maior proximidade com os fatos e melhor possibilidade de demonstrá-

los. É critério que torna a produção da prova mais racional; 

 

i) Liquidação da sentença: em virtude da possibilidade de sentença que 

determine apenas a obrigação de indenizar, na tutela de interesses individuais homogêneos 

a fase de liquidação servirá para se aquilatar o an debeatur, havendo de se provar, 

individualmente, a existência do dano e o nexo causal com o dano geral; 

 

j) Indenização pelos danos provocados: cuida-se da previsão da fluid 

recovery para as hipóteses de vítimas dificilmente identificáveis ou danos de pouca 

significância individual. O seu causador é condenado a ressarcir os danos provocados, 

servindo o fundo para fins de reparação. 



109 
 

 

Esses, portanto, os princípios e institutos apontados pela melhor doutrina 

como alicerces para a existência do que se pode chamar de direito processual coletivo. 

 

Alguns deles, como os que estabelecem a sistemática da coisa julgada, a 

regra de competência ou os critérios de conexão e continência ligam-se à técnica que 

informa, mais particularmente, as ações coletivas. Outros, contudo, deixam entrever um 

nítido ponto de contato entre essa espécie de ações e os procedimentos de jurisdição não 

contenciosa, ou voluntária, conforme a tese aqui defendida. 

 

A abertura da legitimação e o conceito de representatividade adequada 

fazem desprender a iniciativa da demanda da ideia de pertinência subjetiva individual, 

estendendo a entes legitimados, por força de lei, a possibilidade da defesa de interesses 

coletivos, em sentido amplo. Afasta-se, dessa forma, a concepção tradicional de parte, 

atribuindo-a não necessariamente àqueles que tiveram lesado um direito ou interesse seu, 

mas ao ente que pode representá-los adequadamente. A parte, nesses casos, é aquela que 

porta o conflito a juízo e que, por sua natureza institucional, reúne condições de defender 

os interesses lesados de maneira adequada. Não tem relevância, por conta disso, a distinção 

entre parte e interessado, pois o que importa é que o ente que represente adequadamente a 

coletividade porte seu interesse em juízo, possibilitando a sua tutela. 

 

O procedimento, de seu turno, diante da complexidade dos interesses 

tutelados e da relevância de sua tutela, mostra-se menos rígido, utilizando-se a técnica 

processual como fator propulsor da efetividade e da economia processual. Isso justifica 

maior flexibilidade na alteração de causa de pedir e pedido, notadamente porque o 

representante adequado, em determinados casos, não dispõe da informação completa sobre 

o panorama fático ligado ao interesse portado a juízo. 

 

A dimensão e relevância do interesse tutelado também fazem com que, 

por vezes, ele se confunda com um interesse vinculado a um objetivo fundamental da 

Constituição Federal. Tome-se como exemplo a redução das desigualdades sociais, o que 

implica, dentre outros, os direitos à educação e à saúde. Ao mesmo tempo em que se trata 
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de direitos ou interesses difusos, confundem-se, aí, os direitos e interesses com os objetivos 

do Estado. 

 

O processo assume, por isso, uma feição objetiva, dado que existe um 

fim a ser alcançado, que interessa à coletividade e ao Estado, de forma mais contundente, 

de maneira concomitante. Não operando à vista de uma lide individual ou, mais 

especificamente, não tendo a lide como elemento central do exercício da jurisdição, o 

processo coletivo, da mesma maneira que as demais figuras afins, desenvolve-se de 

maneira similar à jurisdição voluntária. 
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4. PERSPECTIVA ATUAL SOBRE A JURISDIÇÃO E SEUS 

ESCOPOS 

 

 

No primeiro capítulo, procuramos traçar o desenvolvimento da jurisdição 

voluntária, desde o lembrado passo de Marciano, passando pelo direito intermédio. Em 

seguida, examinada a jurisdição voluntária e a grande discussão que se travou acerca de 

sua natureza na primeira metade do século passado, buscamos analisar as principais 

correntes que se formaram. Verificamos que as discussões giraram, principalmente, em 

torno da preocupação em se estabelecer se a jurisdição voluntária refletia verdadeiro 

exercício de jurisdição ou se, diferentemente, assemelhava-se à função administrativa 

exercida, por razões históricas, pelos juízes. 

 

Àquela altura, os estudos sobre direito processual – e, mais 

especificamente, sobre a jurisdição – pautavam-se por excessivo rigor técnico. O direito 

processual ainda buscava afirmar-se absolutamente como ramo desprendido do direito 

material civil e poucos autores divisavam-lhe o caráter publicístico. 

 

Por essas razões, não se sentia grande preocupação em ir além dos fins – 

ou escopos – jurídicos do processo, o que obliterou, por algum tempo, a envergadura do 

instituto da jurisdição. Como lembrou Dinamarco, “a exclusividade do escopo jurídico da 

jurisdição, própria do período conceitual do processo civil, mas repudiada na 

processualística moderna, seria no passado uma válida premissa para a negação do caráter 

jurisdicional à jurisdição voluntária, mas hoje não tem mais essa força.”196 

 

Cabe, agora, junto à doutrina que baliza a visão a que aderimos, 

estabelecer que a jurisdição é uma das funções do Estado, o que significa que, por meio de 

seu exercício, o Estado exerce poder. Ao mesmo tempo, a jurisdição é também função e 

atividade. Vejamos: “Como poder, é manifestação do poder estatal, conceituado como 

capacidade de decidir imperativamente e impor decisões. Como função, expressa o encargo 

que têm os órgãos estatais de promover a pacificação de conflitos interindividuais, 

mediante a realização do direito justo e através do processo. E, como atividade, ela é o 

                                                 
196 Instituições, cit, p. 340. 
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complexo de atos do juiz no processo, exercendo o poder e cumprindo a função que a lei 

lhe comete.”197Façamos uma breve introdução da visão instrumentalista. 

 

 

4.1 Visão instrumentalista da jurisdição 

 

 

O processo é o método predisposto ao exercício da jurisdição. É o poder 

– jurisdição – visto em seu ângulo dinâmico. Por essa razão, quando se verifica a regulação 

do processo, o que está sendo disciplinado é o exercício do poder, vale dizer, o exercício 

da jurisdição em seu sentido dinâmico. É correto dizer, por conseguinte, que “o próprio 

direito processual é, afinal, disciplina jurídica da jurisdição. Só em segundo plano e na 

medida em que em torno dela gravitam os demais institutos fundamentais do direito 

processual, é que vemos no direito processual também a disciplina da ação, da defesa e do 

processo.”198 

 

O que veio a alargar os horizontes do estudo – e, aqui, tratamos do 

direito processual civil pátrio – foi a visão instrumentalista do processo e, por 

consequência, da jurisdição. 

 

Posto o direito processual sob a perspectiva publicística, instrumental, 

acentuaram-se não apenas o seu escopo jurídico, mas também, e de maneira relevante, os 

escopos sociais e políticos do processo. 

 

No que diz respeito à jurisdição voluntária, essa nova ótica trouxe 

inegáveis repercussões, pois, sob o enfoque dos escopos do processo, vislumbram-se 

variados pontos de conexão entre ela e a jurisdição contenciosa. Deslocada a lide do ponto 

central do estudo da jurisdição e a arraigada tradição de enxergá-la, apenas, como meio de 

sua composição, o processualista passou a ver que o exercício da jurisdição vai muito além 

do escopo jurídico. 

                                                 
197 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo, DINAMARCO, Cândido Rangel; GRINOVER, Ada Pellegrini. 
Teoria geral do processo. 9ª ed. São Paulo: Malheiros Ed., 1992, p. 113. 
198 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 12. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Malheiros Ed., 2005. p. 138. 
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Demonstrou-se que, para alcançar os escopos sociais e políticos da 

jurisdição – utiliza-se ora a expressão jurisdição,ora processo, porque o último nada mais é 

do que o instrumento de atuação da primeira –, pode-se exercê-la sob o modo de ser da 

jurisdição contenciosa ou da jurisdição voluntária. Ambas, sob essa perspectiva, alcançam 

os objetivos de que se tratará mais adiante (pacificação social, inserção política, etc.). Daí 

dizer-se que a instrumentalidade trouxe o laço definitivo de conexão entre elas. 

 

O processo, repita-se, é o instrumento de exercício da jurisdição. Por 

isso, quando se fala dos escopos do processo, está-se falando, também, dos escopos da 

própria jurisdição, em seu prisma dinâmico. 

 

O processo deve ser visto como ramo do direito público199, destacando-se 

da visão de privatismo que o caracterizou como mero instrumento de resolução de lides 

individuais. Embora instrumento, é instrumento voltado a determinados fins, que se 

destacam, nitidamente, da simples pretensão das partes em juízo.200 

 

                                                 
199 Cf. Dinamarco: “O direito processual civil é ramo específico do direito processual, que por sua vez se 
instala na grande árvore do direito pela vertente do direito público. Suas normas, por se destinarem a 
disciplinar o exercício do poder pelo Estado e os modos como os interessados são admitidos a colaborar 
nessa atividade, são invariavelmente de direito público, não obstante possam ser de direito privado as que 
regem os conflitos a serem solucionados através do processo. Podem ser de direito público ou privado as 
normas que regem a situação concreta em julgamento, ou seja, as que regem o conflito (direito 
administrativo, tributário, civil, comercial, etc.); mas as processuais, que comandam a realização dos atos 
do juiz, dos litigantes e dos auxiliares daquele no processo, essas são invariavelmente de direito público”. 
E, à frente, explica: “Ser de direito público significa que as normas processuais não disciplinam negócios 
ou interesses conflitantes entre o Estado e as partes, mas o modo como o poder é exercido. O Estado-juiz 
não persegue concretos interesses seus em confronto com o dos litigantes, nem se põe no mesmo plano que 
eles no processo. Exerce imperativamente o poder, tendo por contraposição o estado de sujeição dos 
litigantes (sujeição é a impossibilidade de impedir o exercício do poder por outrem). Falando de poder e de 
sujeição ao seu exercício, estamos falando de direito público.” (DINAMARCO, Cândido Rangel. 
Instituições de direito processual civil. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros Ed., 2005. v. 1, p. 66-67). 
Tito Carnacini, de maneira enfática, acentua: “Che il processo civile sia un strumento in sé e per sé 
pubblico, predisposto per l`esercizio di quella funzione del pari pubblica che è la funzione giurisdizionale, 
mi sembra che non si possa neppure mettere in dubbio.” (CARNACINI, Tito, Tutela giurisdizionale e 
tecnica del processo, in Studi in onore di Enrico Redenti. Milano: Giuffrè, 1951. v. 2, p. 702). 

200 Dinamarco resume tal tendência da seguinte forma: “a maior sensibilidade do processo civil aos influxos 
privatistas, fruto da própria relação de instrumentalidade ao direito privado, vai sendo neutralizada e a 
tendência, hoje, é a tomada de consciência para os objetivos estatais a serem realizados através dele.” 
(DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 12. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Malheiros Ed., 2005. p. 62). 
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Fala-se, como visto, dos escopos do processo, que ultrapassam o plano 

jurídico, estendendo-se aos planos social e político.201Ao processualista cabe perceber a 

realidade na qual se insere e o papel do direito processual para a realização dos fins do 

Estado, do bem-estar social, da distribuição de justiça, ou, numa expressão, da pacificação 

social. 202 

 

Tratemos desses escopos, para, em seguida, buscar a aproximação entre a 

jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária. 

 

 

4.2 Escopo social do processo civil 

 

 

Sabe-se que a jurisdição é exercida após a provocação dos interessados. 

Cuida-se da inércia do órgão jurisdicional, que é chamado, via de regra, na hipótese da 

existência de conflito. A vida em sociedade traz constantes conflitos e, superada a época 

em que se admitia o desforço privado, é dever do Estado-juiz resolvê-los, de forma 

legítima, através do processo. 

 

As leis são postas de forma abstrata, estabelecendo as condutas 

permitidas, portanto lícitas, e ligando sanções ao ilícito, o ato proibido. Aplica-se o direito, 

                                                 
201 Já na década de oitenta, no século passado, Dinamarco expôs, em estudo inserido na obra Participação e 

processo, as ideias que constituem a essência de sua conhecida A instrumentalidade do processo. Afirma 
que o que há de novo na proposta de verificação dos escopos do processo “não é a insatisfação com o plano 
jurídico, para a definição teleológica do processo. É o estabelecimento dos planos indicados (social, político 
e jurídico) e a busca realista dos objetivos que, em dado momento e em dada civilização, exercem ‘vis 
attractiva’ sobre o sistema processual, com a distribuição desses objetivos entre aqueles três planos.” 
(DINAMARCO, Cândido Rangel. Escopos políticos do processo. In: ______; GRINOVER, Ada Pellegrini; 
WATANABE, Kazuo. Participação e processo. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1988. p. 121). 

202 Novamente é do autor a advertência: “O processualista, sem deixar de sê-lo, há de estar atento à 
indispensável visão orgânica da interação entre o social, o político e o jurídico. Há de estar informado dos 
conceitos e sugestões que outras ciências lhe possam fornecer e conhecer a vivência do processo como 
instrumento, conhecer a sua potencialidade a conduzir a resultados, ter sensibilidade para as suas 
deficiências, disposição a concorrer para seu aperfeiçoamento. A percepção e exame ordenado de todos os 
escopos que animam a instituição e exercício da jurisdição como expressão do poder político e a bem do 
harmonioso convívio social constituem fator de primeira grandeza para o encontro de soluções adequadas, 
seja no plano teórico ou prático, seja em casos particulares ou na generalização legislativa” 
(DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo, cit., p. 188). 
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a sanção, na hipótese de ocorrência do fato descrito como proibido. O ordenamento 

jurídico prescreve condutas, como devem ser, e sanciona as condutas contrárias.203 

 

A função jurisdicional, portanto, está intimamente ligada à legislativa. A 

primeira visa a estabelecer as condutas desejadas, e a segunda tem por fim corrigir 

eventuais desvios, mediante a emissão de comandos, imperativos, por meio do legítimo 

instrumento, o processo.204 

 

Com isso, busca-se, na verdade, a pacificação social. Esse o escopo 

social maior do processo.205Os estados de insatisfação das pessoas não devem perdurar 

sem solução, pois isso traria incerteza e caos social. Deve o Estado pôr fim aos conflitos, 

com a atuação do processo, emitindo comando final, a sentença, que decidirá quem tem 

razão ou integrará determinado negócio jurídico.206 

 

A técnica processual tem grande relevância nesse ponto. É por meio da 

técnica que o processo se desenvolve de forma legítima, garantindo-se às partes igualdade 

de tratamento, estabelecendo-se o contraditório, a imparcialidade do órgão jurisdicional e 

as demais garantias legais. Cuida-se do devido processo legal. Ao final, prolatada a 

                                                 
203 Assevera Kelsen que “a ação ou omissão determinada pela ordem jurídica, que forma a condição ou o 
pressuposto de um ato de coerção estatuído pela mesma ordem jurídica, representa o fato designado como ilícito 
ou delito, e o ato de coação estatuído como sua conseqüência representa a conseqüência do ilícito ou sanção.” 
(KELSEN, Hans, Teoria pura do direito. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1994. p. 124). Já Bobbio define a 
norma jurídica como aquela “cuja execução é garantida por uma sanção externa e institucionalizada.” (BOBBIO, 
Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. 7. ed. Brasília: Ed. da UnB, 1996. p. 27). 

204 Conforme Antonio Carlos Marcato: “Enquanto a legislação consiste na produção de normas que 
comporão e integrarão o ordenamento jurídico, destinando-se os atos legislativos a regular casos futuros e 
genericamente previstos, tendo assim – e por isso mesmo – um conteúdo abstrato e geral, a jurisdição dela 
se distingue por ser exercida através de atos de conteúdo concreto, vale dizer, mediante o seu exercício o 
Judiciário aprecia e decide concretamente aqueles casos submetidos à sua apreciação, ou satisfaz 
coativamente o crédito, através do processo de execução.” (MARCATO, Antonio Carlos. Procedimentos 
especiais. 9. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Malheiros Ed., 2001. p. 17) 

205 “Eliminar conflitos mediante critérios justos – eis o mais elevado escopo social das atividades jurídicas do 
Estado.” (DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo, cit., p. 196). 

206 Bedaque diz que o escopo do processo é jurídico, sendo do Estado os escopos social e político. Afirma que o 
direito processual “tem escopo de conferir eficácia a outro direito – o material (jurídico), para, afinal, atingir seus 
escopos últimos (social e político). Parece que o objetivo imediato da atividade jurisdicional é o jurídico, enquanto o 
social e o político constituem escopos do próprio Estado, que busca alcançá-los através de suas atividades. Pode-se 
afirmar que o escopo jurídico absorve o social e o político.” E continua: “No escopo jurídico da atuação da vontade 
concreta da lei estão compreendidos os escopos social e político, que parecem muito mais ligados ao próprio direito 
material a ser atuado pelo juiz. Deve ele servir como canal de comunicação entre a regra e a sociedade, a fim de 
adequá-la à realidade e às necessidades de seu tempo. Esse escopo social, todavia, configura fenômeno muito mais 
próximo do direito material. Resulta da interpretação a ser dada pelo juiz. Em última análise, o escopo do processo é 
jurídico, não obstante deva o juiz atuar a vontade concreta da norma de direito material de forma a adequá-la à 
realidade social, atingindo, assim, o escopo social do processo.” (BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Direito e 
processo, 2ª ed., São Paulo:Malheiros, 2001, p. 50-51). 
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sentença, que colocará fim ao estado de incerteza em relação a determinado conflito – ou 

que integrará o negócio jurídico -, a técnica de imunização, a coisa julgada, evitará que os 

envolvidos tornem a juízo. Trata-se de vital fator de estabilização, uma vez que o vencido – 

ou os interessados, na hipótese de jurisdição voluntária - haverá de se conformar com a 

decisão, sabedor de que não há outras vias a recorrer.207 

 

Imunizadas as decisões e conformados os envolvidos – visto que elas 

foram tomadas através de procedimento legítimo, com garantia de participação – gera-se 

segurança jurídica, que contribui, inegavelmente, para a pacificação social, já que 

eliminado o estado de incerteza. 

 

Porém, além do procedimento, outro requisito para a pacificação social é 

que as decisões sejam efetivas e tomadas de forma justa208. Cabe ao juiz analisar e julgar 

os conflitos209 postos à sua frente, sempre com base naqueles fins buscados pelo Estado 

Social, em vista do bem comum. E há de se utilizar a técnica processual para garantir que 

as decisões tomadas sejam cumpridas. 

 

E também não se pode falar em legitimidade ou função social do direito 

processual sem que se garanta a todos o necessário acesso à justiça. Tal acesso é apontado 

pela doutrina mais abalizada como o ponto central para o qual convergem os princípios e 

garantias processuais do que se vem chamando de ordem jurídica justa.210 

 

                                                 
207 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo, cit., p. 195. 
208 Quando se fala em justiça da decisão, tem-se em vista o devido processo legal. Ainda, segundo Taruffo, 
podem-se enumerar três condições para a justiça da decisão judiciária: “a) l`essere la decisione il resultato 
finale di um procedimento nel quale siano state rispettate le garanzie processuali; b) l`essere la decisione 
fondata su un accertamento veritiero dei fatti controversi; c) l`essere la decisione il resultato di una 
corretta interpretazione applicativa delle norme rolevanti nel caso concreto.” (TARUFFO, Michele, Sui 
confini: scritti sulla giustiza civile, Bologna:Il Mulino, 2002. p. 205). 

209 O termo “conflito”, aqui, está sendo utilizado em caráter mais amplo do que aquele de Carnelutti. Está-se 
aderindo, nesse estudo, como tantas vezes lembrado, a uma visão instrumentalista. Por isso, a amplitude do 
conceito de conflito coincide com o de insatisfação, ou seja, “situação objetiva caracterizada por uma 
aspiração e seu estado de não-satisfação, independentemente de haver ou não interesses contrapostos.” 
(DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo, cit., p. 141) 
210 “A ordem jurídico- positiva (Constituição e leis ordinárias) e o lavor dos processualistas modernos têm 
posto em destaque uma série de princípios e garantias que, somados e interpretados harmoniosamente, 
constituem o traçado do caminho que conduz as partes à ordem jurídica justa. O acesso à justiça é, pois, a 
ideia central a que converge toda a oferta constitucional e legal desses princípios e garantias.” (CINTRA, 
Antonio Carlos de Araújo; DINAMARCO, Cândido Rangel; GRINOVER, Ada Pellegrini. Teoria geral do 
processo, cit., p. 33). 
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Eliminar as diferenças advindas da estratificação social, dos diversos 

níveis de riqueza, educação, cultura etc. é fator preponderante para que se alcance o escopo 

social do processo. E, mais, assegurar efetivo acesso à justiça significa, também, 

possibilitar que sejam trazidos a juízo conflitos metaindividuais, até então carentes de 

proteção jurídica.211 

 

A função social do processo civil identifica-o com a característica que 

ora se pretende acentuar, a saber, a busca do interesse público. Em coletânea específica 

sobre o assunto, coordenada por Carlos Alberto de Salles, o próprio coordenador, em 

estudo seu, ressalta que o público, nessa concepção, “é definido não em contraposição ao 

privado, mas ao individual, indicando aqueles interesses pertencentes à generalidade das 

pessoas.”212 

 

Deve-se fazer menção, ademais, à função educadora do processo, nos 

termos acima postos. O incentivo do ingresso em juízo, a propagação da ideia de que os 

conflitos devem ser resolvidos pela via legítima e a facilitação do acesso à justiça – com a 

eliminação dos chamados óbices ilegítimos213, de caráter jurídico e cultural – trazem a 

noção da existência de direitos e obrigações de cada cidadão. 

 

Quanto mais aberta a justiça parecer aos cidadãos – lembrando-se, 

sempre, que, para acesso à justiça, pressupõe-se a igualdade de chances aos litigantes e a 

facilitação desse acesso –, maior será a sua legitimidade, e maior será o interesse na busca 

pela prestação jurisdicional. A linguagem simples dos operadores do direito, a veiculação 

de notícias pela imprensa, o contato com pessoas que já consumiram os serviços 

                                                 
211 Barbosa Moreira acentua o caráter social do processo civil, fazendo as seguintes observações: “De um 
lado, cuida-se das possibilidades de estimular a marcha em direção a uma igualdade maior, no sentido da 
eliminação – ou, quando menos, da atenuação – das diferenças de tratamento dos membros da comunidade 
em razão de diversidades de riqueza, de posição social, de cultura, de pertinência a esta ou aquela classe, 
raça, credo religioso ou corrente política. De outro lado, reclama atenção a questão da capacidade do 
sistema jurídico para assegurar, na medida necessária, a primazia dos interesses da coletividade sobre os 
estritamente individuais.” (MOREIRA, José Carlos Barbosa, A função social do processo civil moderno e o 
papel do juiz e das partes na direção e na instrução do processo, in______. Temas de direito processual: 
terceira série. São Paulo: Saraiva, 1984. p. 43). 

212 SALLES, Carlos Alberto de, Processo civil de interesse público, in ______ (Org.). Processo civil e 
interesse público. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2003. p. 40. 

213 A expressão é de Dinamarco, que a tais óbices faz referência em importante estudo intitulado 
Universalizar a tutela jurisdicional (DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do processo civil 
moderno, op. cit., t. 2, p. 853-856). 
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jurisdicionais, tudo contribuirá para que a população se conscientize da importância de se 

recorrer ao Poder Judiciário. 

 

Uma vez educado, pelo contínuo exercício dos próprios direitos, o povo 

saberá cobrá-los e respeitar os de seus concidadãos. Assim, se reconhecer legitimidade à 

solução judicial dos conflitos, percebendo sua efetividade e facilidade de acesso, estará 

dando grande passo para exercer mais esse importante instrumento de participação 

social.214 

 

E tal observação vale, também, para os corpos sociais, cidadãos 

agrupados em torno de um objetivo comum, na busca da defesa de interesses coletivos. 

Vai-se do individual ao social, na feliz expressão de Barbosa Moreira215, objetivando-se a 

completude do sistema processual, a fim de que nenhum direito reste carente de proteção. 

 

Exemplos para a educação da população, através do processo, podem-se 

ver, em termos individuais, na instituição dos Juizados Especiais Cíveis – com a 

eliminação do óbice do custo do processo, com a simplificação e concentração dos ritos, 

com a nomeação de conciliadores, etc. – e, em termos coletivos, na construção do aparato 

jurídico para a defesa de tais interesses. 

 

 

 

 

                                                 
214 É de Kazuo Watanabe a observação: “A par das vantagens mais evidentes, que são a maior celeridade e 
maior aderência da justiça à realidade social, a participação da comunidade traz, ainda, o benefício da maior 
credibilidade da Justiça e principalmente o do sentido pedagógico da administração da justiça, propiciando 
o espírito de colaboração. Os que têm a oportunidade de participar conhecerão melhor a justiça e cuidarão 
de divulgá-la ao seguimento social a que pertencem. Demais disso, a organização de uma justiça com essas 
características, organizada para pessoas mais humildes, tem a virtude de gerar, pela própria peculiaridade 
do serviço que presta e pela exigência das pessoas que a procuram, ordinariamente pouco instruídas, um 
serviço paralelo, que é o de informação e orientação.” (WATANABE, Kazuo, Acesso à justiça e sociedade 
moderna. In: DINAMARCO, Cândido Rangel; GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo. 
Participação e processo, cit., p. 133). 

215 O autor observa que “só em tempos mais recentes começa a difundir-se com maior rigor a ‘ideia social’ no 
mundo do processo. Nesse movimento podem-se identificar duas grandes linhas de força: de um lado, 
desperta-se para a necessidade de assegurar o benefício da tutela jurisdicional a conflitos de interesses que, 
por sua dimensão supraindividual, mal se acomodam no quadro dos esquemas processuais clássicos; de 
outro, busca-se imprimir ao tratamento dos próprios conflitos interindividuais feição mais consentânea com 
certas exigências básicas do princípio do ‘Estado social de direito”. (MOREIRA, José Carlos Barbosa. 
Tendências contemporâneas do direito processual civil. Revista de Processo, São Paulo, n. 31, p. 203, 
jul./set. 1983). 
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4.3 Escopo político do processo civil 

 

 

Ao tratar dos escopos políticos do processo civil, Dinamarco coloca três 

aspectos fundamentais: afirmar a capacidade do Estado de decidir imperativamente; 

concretizar o culto ao valor liberdade; assegurar a participação dos cidadãos nos destinos 

da sociedade política.216 

 

Chiovenda observa que o Estado, de um lado, regula as relações sociais 

por meio das normas abstratas, e ao processo cabe garantir a observância dessas leis. 

Cuida-se de um instrumento de justiça nas mãos do Estado, que liga sanções às condutas 

abstratamente proibidas. Vale dizer, o processo serviria como forma de atuação da vontade 

concreta da lei, sempre que houvesse um conflito a ser solucionado.217 

 

No entanto, tal noção deixa de levar em conta a situação global das 

diversas decisões emanadas nos casos concretos. Ao decidir, imperativamente, os casos 

concretos, o Estado está afirmando seu poder e impondo determinada ideologia. Está 

demonstrando que detém o império das decisões e que elas são emanadas com vistas à 

consecução de um fim, o bem comum. O conjunto das diversas decisões tomadas em casos 

concretos determinará qual a ideologia do Estado e o bem comum buscado por ele. 

 

Outro fim político do processo é o culto às liberdades públicas.218 

Destacam-se, aí, os preceitos constitucionais que visam a garantir tais liberdades, fazendo-

o, em termos processuais, através da previsão do devido processo legal – o contraditório, a 

ampla defesa etc. – e dos instrumentos processuais aptos a afastar ilegalidades ou abusos 

                                                 
216 As ideias vêm repetidas em diversos trabalhos, dentre os quais se destacam os já mencionados A 

instrumentalidade do processo, cit., e Os escopos políticos do processo, cit. 
217 “Objetivo dos órgãos jurisdicionais é afirmar e atuar aquela vontade concreta de lei que eles estimam 
existente como vontade concreta, à vista dos fatos que consideram como existentes. A atividade dos juízes 
dirige-se, pois, necessariamente a dois distintos objetos: exame da norma como vontade abstrata de lei 
(questão de direito), exame dos fatos que transformam em concreta a vontade da lei (questão de fato). 
Resultado de sua atividade será a atuação da vontade da lei, como afirma o autor, se se reconhecer 
existente, e mediante sentença de admissão, eventualmente execução, ou, diversamente, a atuação da 
vontade negativa da lei, pela rejeição do pedido.” (CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito 
processual civil. Tradução do original italiano. 2. ed. por Paolo Capitanio, com anotações de Enrico Túlio 
Liebman. Campinas: Bookseller, 1998. p. 59-60). 

218 cf. DINAMARCO, Cândido Rangel. Escopos políticos do processo, cit., p. 123. 
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de poder. Trata-se de limitar o exercício do poder pelo Estado e garantir aos cidadãos sua 

esfera de liberdade. 

 

O terceiro objetivo político do processo é assegurar à sociedade a 

participação democrática na perseguição dos fins do Estado. A principal forma de 

influência política através do processo, modernamente, deu-se com o implemento das 

ações coletivas, por meio das quais se torna possível, inclusive, o direcionamento das 

chamadas políticas públicas. Trata-se do exercício da cidadania participativa e não apenas 

representativa. 

 

Caminhando de uma ordem jurídica segundo a matiz política liberal para 

aquela de um Estado mais intervencionista, preocupado com a busca do bem comum, 

enxerga-se o direito como instrumento de desenvolvimento econômico e transformação 

social e amplia-se o acesso à justiça, assim como a mobilidade do órgão jurisdicional na 

interpretação e aplicação das leis.219 

 

Assevera Calmon de Passos que o processo se desenvolveu do caráter de 

garantia constitucional das liberdades dos cidadãos – forma de controle do poder do Estado 

– para instrumento político de participação. Participam, por meio dele, o indivíduo e as 

coletividades, na busca dos objetivos do Estado e na realização de seus fins.220 

 

A aspiração de exercer influência política através do processo pressupõe 

a educação da sociedade para fazê-lo – papel educador do processo, como acima referido – 

e o preparo dos juízes para lidar com esse novo papel. Cabe a ele adotar postura ativa na 

condução do processo e abandono da posição de neutralidade que tradicionalmente marca 

                                                 
219 FARIA, José Eduardo Campos de Oliveira. Justiça e conflito: os juízes em face dos novos movimentos 
sociais. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1992. p. 38-39. 

220 “Acredito estejamos caminhando para o processo como instrumento político de participação. A 
democratização do Estado alçou o processo à condição de garantia constitucional; a democratização da 
sociedade fá-lo-á instrumento de atuação política. Não se cuida de retirar do processo sua feição de garantia 
constitucional, sim fazê-lo ultrapassar os limites da tutela dos direitos individuais, como hoje conceituados. 
Cumpre proteger-se os indivíduos e a coletividade não só do agir contra legem do Estado e dos particulares, 
mas de atribuir a ambos o poder de provocar o agir do Estado e dos particulares no sentido de se efetivarem 
os objetivos politicamente definidos pela comunidade. Despe-se o processo de sua condição de meio para a 
realização de direitos já formulados e transforma-se ele em instrumento de formulação e realização de 
direitos. Misto de atividade criadora e aplicadora do direito, ao mesmo tempo.” (PASSOS, Joaquim José 
Calmon de. Democracia, participação e processo. In: DINAMARCO, Cândido Rangel; GRINOVER, Ada 
Pellegrini; WATANABE, Kazuo. Participação e processo, cit., p. 95). 
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sua atividade jurisdicional. Da mesma forma, é importante que o juiz detenha consciência 

política e engajamento social, ao mesmo tempo em que sofrerá controle da sociedade, já 

educada.221 

 

 

4.4. Unidade de jurisdição 

 

 

Visto que jurisdição é expressão do poder estatal e que o poder, por 

definição, é uno, una também tem de ser a própria jurisdição. O que pode variar é o 

pressuposto de seu exercício, assim como a competência dos juízes. Mas pressuposto e 

competência para o exercício da jurisdição não se confundem com o conceito de jurisdição 

em si. 

 

Tomado o estado de conflito - “situação objetiva caracterizada por uma 

aspiração e seu estado de não-satisfação, independentemente de haver ou não interesses 

contrapostos.”222 - como pressuposto de exercício da jurisdição e verificados não apenas o 

escopo jurídico de eliminação dessa insatisfação, mas também os escopos social e político, 

não há dúvida de que, analisado do ponto de vista teleológico, o caráter uno da jurisdição é 

ainda mais acentuado. 

 

Diante desse estado de insatisfação, frente a uma legítima aspiração, a 

jurisdição é função tendente a transformar a realidade do direito ou a realidade dos fatos, 

                                                 
221 Cuida-se, no dizer de Calmon de Passos da “superação do mito da neutralidade do juiz e de seu 
apoliticismo, institucionalizando-se uma magistratura socialmente comprometida e socialmente controlada, 
mediadora confiável tanto para a solução dos conflitos individuais como dos conflitos sociais que reclamem 
e comportem solução mediante um procedimento contraditório, em que a confrontação dos interesses gere 
as soluções normativas de compromisso e conciliação dos contrários” (op. cit., p. 95). Nesse ponto, enfatiza 
Dinamarco: “Examinar as provas, intuir o correto enquadramento jurídico e interpretar de modo correto os 
textos legais à luz dos grandes princípios e das exigências sociais do tempo-, eis a grande tarefa do juiz, ao 
sentenciar. Entram aí as convicções sociopolíticas do juiz, que hão de refletir as aspirações da própria 
sociedade; o juiz indiferente às escolhas axiológicas da sociedade e que pretenda apegar-se a um exagerado 
literalismo exegético tende a ser injusto, porque pelo menos estende generalizações a pontos intoleráveis, 
tratando os casos particulares como se não fossem portadores de peculiaridades, na ingênua crença de estar 
com isso sendo fiel ao direito. O juiz moderno compreende que só se lhe exige imparcialidade no que diz 
respeito à oferta de iguais oportunidades às partes e recusa a estabelecer distinções em razão das próprias 
pessoas ou reveladora de preferências personalíssimas. Não se lhe tolera, porém, a indiferença.” 
(DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo, cit., p. 239). 

222 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo, cit., p. 141. A citação a esse conceito 
também é feita em outras notas. 
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de maneira que passe a haver adequação entre essa realidade e a previsão normativa 

abstrata. E tal transformação não se dá pelo mero concurso das partes ou interessados, mas 

por terceiro, alheio à relação. É, então, que atua a jurisdição. 

 

De acordo com a lição de José Ignácio Botelho de Mesquita, duas podem 

ser as causas do impedimento de transformação da realidade dos fatos ou do direito à 

previsão abstrata da norma.223 

 

A primeira implica o conhecido conceito de lide. Uma das partes possui 

uma pretensão a que a outra resiste. Daí surge o conflito de interesses entre ambas, 

qualificado pela resistência à pretensão. Para dirimir o conflito, adequando a realidade dos 

fatos à previsão normativa abstrata, pondo fim, dessa maneira, ao estado de insatisfação, é 

necessário o concurso de um terceiro imparcial, o juiz. 

 

A segunda traduz, também, um estado de insatisfação, mas não, 

necessariamente, a resistência a uma pretensão ou a contraposição de interesses. Aos 

interessados não é dado, sem o concurso de um terceiro imparcial, alterar a realidade do 

direito, transformando-a. É a lei – e não a resistência da parte contrária – que determina o 

impedimento dessa transformação. 

 

Na primeira dessas hipóteses, o que está na base da necessidade da 

intervenção jurisdicional é a proteção de um direito subjetivo. Por conta da violação ou 

ameaça de violação desse direito, da indevida resistência a uma legítima pretensão, faz-se 

necessária a intervenção de um terceiro, a fim de adequar as relações jurídicas ou as 

relações de fato à norma abstrata. Atua, aí, o ramo da jurisdição contenciosa. 

 

Na segunda das hipóteses, não se cuida de proteger direitos subjetivos, 

mas de evitar a colisão com interesses públicos ou de natureza constitucional. De acordo 

com José Ignácio Botelho de Mesquita: 

                                                 
223 MESQUITA, José Ignácio Botelho de. As novas tendências do direito processual: uma contribuição para o 
reexame. Revista Forense, Rio de Janeiro, v. 98, n. 361, maio/jun. 2002, p. 48. O emérito professor das 
Arcadas deixa clara sua posição de conferir natureza jurisdicional à jurisdição voluntária, atribuindo a ela 
campo muito mais vasto do que aquele explícito no Código de Processo Civil. São suas as palavras: “entendo 
que a jurisdição voluntária tem natureza jurisdicional e, embora nela se inclua o que se pode chamar de 
administração pública de interesses privados, não se limita a apenas isso.” (p. 49) 
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“Há casos, porém, em que não ocorreu, ou não ocorreu ainda, a violação 

ou ameaça de violação a direito algum, mas a transformação se torna necessária para 

afastar o risco de colisão com interesses públicos de outra ordem igualmente contemplada 

na Constituição Federal, como sejam a ordem política, a ordem econômico-financeira, a 

ordem social, aí compreendidos os interesses da família, educação, cultura, assistência 

social etc. 

 

Nessa hipótese, não se trata de dar proteção a interesses ou direitos 

subjetivos violados ou ameaçados de violação, mas, sim, da defesa de interesses objetivos, 

a fim de prevenir conflitos entre estes e os interesses subjetivos que serão fatalmente 

atingidos pela transformação dos fatos ou dos direitos. Este é o campo específico da 

jurisdição voluntária.”224 

 

O pressuposto de aplicação da jurisdição voluntária, por seu turno, 

acarreta a diferença de escopo em relação à jurisdição contenciosa. Como não se está 

perante a existência de uma lide – ao menos, não necessariamente – e como o exercício da 

jurisdição não está afeto à proteção de um direito subjetivo, o escopo de atuação na 

jurisdição voluntária relaciona-se à preservação ou restauração de interesses de caráter 

público, assim como aqueles de conteúdo social ou coletivo. 

 

Por essa razão e porque, como veremos, as normas que disciplinam tais 

direitos têm como característica a abertura de conteúdo, o juiz, no campo da jurisdição 

voluntária, atuará com maior margem de liberdade, a que se pode denominar 

discricionariedade. 

 

A discricionariedade é prevista, expressamente, nos procedimentos 

típicos de jurisdição voluntária, disciplinados no Código de Processo Civil. Contudo, por 

razões que serão examinadas no capítulo pertinente, ela também deve ser exercida nos 

procedimentos que trazem em si o modo de ser da jurisdição voluntária. 

 

                                                 
224 ob. cit. p. 50. 
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Conforme já foi dito, entendemos que o campo da jurisdição voluntária 

ultrapassa, absolutamente, a previsão típica do Código de Processo Civil. Mais uma vez, 

nesse ponto – visto que as razões da aproximação foram aprofundadas nos capítulos 

próprios -, valemo-nos da lição de Botelho de Mesquita. Tratando da jurisdição voluntária 

como espécie do gênero jurisdição, ele explica:  

 

“Essa espécie apresenta uma particularidade que é relevante para a sua 

compreensão. Ficou dito que, nela, a necessidade da transformação não decorre da 

preexistência de uma lesão ou ameaça de lesão a direitos subjetivos. Isto pode ocorrer por 

dois outros motivos; a saber: a) ou porque, de fato, não tenha ocorrido ainda qualquer 

ofensa a direitos subjetivos, caso em que a jurisdição se exerce apenas para constituir 

situações novas, com o fim de assegurar que essas situações já sejam criadas de modo 

conforme à ordem preestabelecida (é o caso em que se incluem os procedimentos especiais 

de jurisdição voluntária previstos pelo Código de Processo Civil); b) ou porque, embora 

possa já ter ocorrido alguma forma de lesão a direito subjetivo, a necessidade de 

transformação para a produção de determinado efeito jurídico não se vincula à restauração 

da ordem jurídica no que se refere a esse particular direito subjetivo, mas se deve 

exclusivamente à necessidade de preservar ou restaurar o prevalecimento de interesses de 

outra ordem; interesses públicos, sem dúvida, mas inseridos na ordem política, como os 

inerentes à soberania nacional, à tripartição dos poderes, à hegemonia da Constituição 

Federal, à inviolabilidade política das liberdades públicas. Aqui, a lesão de direitos 

subjetivos aparece unicamente como fato que estimula a iniciativa de provocar o exercício 

da jurisdição, seja para a criação de situações novas, seja para transformação das já 

existentes.”225 

 

Tratadas a jurisdição voluntária e a jurisdição contenciosa como espécies 

do gênero jurisdição, embora a distinção entre os pressupostos de aplicação seja apto a 

gerar diferença de escopos e, ainda, por consequência, alteração na forma de atuação do 

juiz, não há razão para quebra da unidade. 

 

Vistas as coisas dessa forma, a conhecida distinção entre jurisdição 

voluntária e jurisdição contenciosa perde força, pois “à diferença quanto aos escopos 

                                                 
225 ob cit., p. 50. 
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jurídicos, todavia, não é o caso de dar-se tanta importância, a ponto de reconhecer 

diferença ontológica à jurisdição voluntária com referência à contenciosa; na realidade, 

diferença ontológica nem poderia mesmo existir, dado que, jurisdicionais ou não as 

atividades da jurisdição voluntária, elas constituem inegavelmente atos de exercício do 

poder. E atos de poder exercidos com o fito de pacificação com justiça, afirmando-se em 

cada um deles a prevalência do ordenamento jurídico, constituem jurisdição.”226 

 

Não convence, também, o argumento de que, ao menos nos 

procedimentos típicos de jurisdição voluntária, o juiz estaria exercendo função meramente 

administrativa, de todo delegável a órgãos não jurisdicionais. 

 

Costuma-se objetar a que a visão una do poder e, por consequência, da 

jurisdição, faria atribuir aos juízes funções administrativas, que se afastariam da verdadeira 

função jurisdicional, de caráter substitutivo e que tem por fim compor as lides. 

 

Mas tal objeção não pode ser aceita. Em primeiro lugar, porque, de 

acordo com nosso entendimento, a composição de lides e a proteção de direitos subjetivos 

não esgotam a função jurisdicional. Em segundo lugar porque, se é verdade que diversos 

procedimentos típicos de jurisdição voluntária podem ser delegados a órgãos não 

jurisdicionais, também é verdade que o próprio exercício da jurisdição contenciosa também 

pode ser delegado. É o que se verifica, atualmente, com a arbitragem. 

 

Veja-se, nesse sentido, que não seria despropositado aceitar que os 

notários ou tabeliães exercessem parcela da jurisdição, quando administram interesses 

privados, trazendo pacificação social. Aliás, recente alteração legislativa permitiu que as 

separações judiciais e os divórcios, por mútuo acordo, podem ser feitos perante o Cartório 

de Registro Civil, o que demonstra que parcela da função jurisdicional pode ser delegada, 

sem que se percam as características de transformação da realidade dos direitos ou dos 

fatos, de pacificação social e distribuição de justiça. 

 

                                                 
226 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo, cit., p. 149. 



126 
 

O mesmo pode-se dizer sobre a arbitragem, parecendo correto afirmar, 

hoje em dia, que prevalece a corrente que vê no exercício da arbitragem verdadeiro caráter 

jurisdicional. 

 

Carlos Alberto Carmona, em artigo publicado já antes da entrada em 

vigor da Lei da Arbitragem, procurou demonstrar que não existe diferença intelectual entre 

a atividade do juiz e a atividade do árbitro, no que respeita a dizer o direito. Para tanto, 

utilizou a lição de Celso Neves, para quem o exercício da jurisdição se verificaria na fase 

de conhecimento, quando o julgador declara a norma aplicável ao caso concreto. A 

execução de sentença condenatória representaria apenas atividade jus-satisfativa. O 

conteúdo jurisdicional operaria apenas na primeira fase, quando se compõe a lide, 

afirmando-se quem tem razão. Na fase executória, já não haveria pretensão resistida, mas 

insatisfeita. O direito, no entanto, já foi declarado. Nesse sentido, a atividade do árbitro e a 

atividade do juiz não difeririam – lembre-se que, a esse tempo, a decisão do árbitro carecia 

de homologação judicial.227 

 

Em momento posterior, cerca de uma década após a entrada em vigor da 

Lei n. 9.307/96, o autor afirma, sem recalcitrância, a jurisdicionalidade da arbitragem, 

ressaltando o texto do art. 32, que diz que a decisão final dos árbitros produzirá os mesmos 

efeitos da sentença estatal, inclusive tendo força de título executivo. E mostra-se cansado 

da polêmica em torno do caráter jurisdicional da arbitragem, utilizando enfáticas palavras: 

“O conceito de jurisdição, em crise há muitos anos, deve receber novo enfoque, para 

adequar-se a técnica à realidade. É bem verdade que muitos estudiosos ainda continuam a 

debater a natureza jurídica da arbitragem, uns seguindo as velhas lições de Chiovenda para 

sustentar a ideia contratualista do instituto, outros preferindo seguir ideias mais modernas, 

defendendo a ampliação do conceito de jurisdição, de forma a encampar também a 

atividade dos árbitros; outros, por fim, tentam conciliar as duas outras correntes. A 

verdade, porém, é que o debate adquiriu um colorido excessivamente acadêmico e, pior, 

pouco prático, de tal sorte que não parece útil continuar a alimentar a celeuma. Não há 

tratado, manual, tese ou monografia – refiro-me agora à bibliografia nacional produzida 

nos últimos 5 (cinco) anos – que não tenha desafiado o assunto, explorando filão que já se 

esgotara nas duas últimas décadas do século XX. O fato é que ninguém nega que a 

                                                 
227 Arbitragem e jurisdição, in Revista de Processo, n. 58, ano 15, abril/junho de 1990. 
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arbitragem, embora tenha origem contratual, desenvolve-se com a garantia do devido 

processo e termina com ato que tende a assumir a mesma função da sentença judicial. 

Sirva, pois, esta evidência para mostrar que a escolha do legislador brasileiro certamente 

foi além das previsões de muitos ordenamentos estrangeiros mais evoluídos que o nosso no 

trato do tema, trazendo como resultado final o robustecimento da arbitragem.”228  

 

Alcalá-Zamora, ao tratar da arbitragem como hipótese de exercício de 

jurisdição contenciosa – embora as partes, voluntariamente, portanto espontaneamente, 

aceitem a futura decisão do árbitro -, expõe que a concepção jurisdicionalista viria a 

triunfar, porquanto o laudo do árbitro é em tudo similar à sentença do juiz, ainda que o 

primeiro não possua poder (imperium) para executá-lo e mesmo que seja depositário do 

poder jurisdicional apenas temporariamente.229 

 

                                                 
228 Arbitragem e processo, 2ª ed., São Paulo:Atlas, 2006, p. 46. Também na Itália, a crise no conceito de 
jurisdição e do monopólio estatal foi sentido por Giovanni Verde, que afirma: “Ho l’impressione che stiamo 
percorrendo un cammino a ritroso, anche se nella storia, come ci ha insegnato Vico, mai si torna al punto di 
partenza. Il fatto è che l’assolutismo statale, che ha trovato la migliore forma concreta di attuazione nella 
nazione-Stato dei due secoli appena trascorsi, poggiava su di un concetto forte di sovranità e su di un 
delicato equilibrio interno tra i poteri chiamati ad esercitarla, avendo come referente finale il popolo. Ciò ha 
presupposto che lo Stato si assumesse il compito esclusivo di formare il diritto o, il che è lo stesso, di 
assorbire interamente il diritto nella legge, affidandone il compito al legislatore, e che dal processo di 
formazione del diritto fossero dichiaratamente esclusi i giudici, chiamati, anche se in posizione di assoluta 
indipendenza, a fare meccanica e automatica applicazione delle leggi. Questo modello ha subito, come 
abbiamo visto, robuste spallate e oggi appare non più adeguato. Per rimanere al tema della giurisdizione, è 
chiaro che il modello formale previsto dalla Costituzione non trova riscontro nella realtà. È difficile 
sostenere che questo modello sia stato rispettato quando, come si è visto, una larga fetta delle attribuzioni 
dei giudici ordinari, e non solo quelle civili bagatellari, è oramai affidata a giudici onorari, che sono scelti 
sulla base di una selezione che non ne assicura la professionalità, che hanno un’investitura di durata 
temporanea e che, soprattutto, sono eterogestiti. Ed è egualmente difficile ritenere che determinate materie 
hanno bisogno di un giudice presidiato da una indipendenza forte e di un controllo di legittimità da parte 
della Corte di cassazione, se il legislatore ordinario può a suo piacimento trasferire queste materie nella 
sfera di attribuzioni del giudice amministrativo, talora per il medio della competenza delle autorità 
indipendenti, utilizzando senza alcun limite o controllo lo strumento della giurisdizione esclusiva. In realtà, 
ci avviamo verso un sistema nel quale l’autonomia della magistratura, garantita da un organo di sostanziale 
autogoverno, si palesa come necessaria per il corretto esercizio della giurisdizione penale e di altre 
specifiche attribuzioni per le quali si ritenga indispensabile il monopolio della giurisdizione statale; mentre, 
nelle altre materie, è necessaria una indipendenza sufficiente a garantire al giudice le condizioni per un 
esercizio, talora in regime di concorrenza, delle sue funzioni che sia ed appaia imparziale. È difficile 
stabilire quale sarà il punto di arrivo dell’evoluzione in atto. Taluno potrà celebrare questo processo come 
un ritorno alla tradizione del giurista che media tra la regola autoritaria spesso sorpassata o inadeguata e 
"gli incandescenti fatti sociali ed economici contemporanei . Ma il giurista è istintivamente un conservatore 
e spesso è sopraffatto dall’horror novi che collega all’horror vacui. Di sicuro il giurista della mia 
generazione ha a cuore una giustizia distributrice di eguaglianze e di un sufficiente grado di certezze e non 
sa se il futuro che ci attende saprà assicurarcele in misura sufficiente.” (VERDE, Giovanni, Sul monopólio 
dello stato in tema di giurisdizione, in Rivista di DirittoProcessuale, ano 2003, p. 371 e seguintes). 
229 Premisas para determinar la índole de la llamada jurisdicción voluntaria – in Studi in onore di Enrico 
Redenti nel XL anno del suo insegnamento, Milano:Giuffrè, 1951, p. 28 
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Especificamente sobre o tema, Julian Lew, conceituado autor em matéria 

de arbitragem, ensina que “o árbitro, como o juiz, retira seu poder e sua autoridade da lei 

nacional; assim o árbitro lembra o juiz. A única diferença entre o árbitro e o juiz é que o 

primeiro deriva sua nomeação e autoridade do Estado, enquanto o árbitro deriva sua 

autoridade do Estado, mas a nomeação é uma escolha das partes.”230 

 

Voltando ao Brasil, Humberto Theodoro Jr. aponta que “o novo 

procedimento arbitral, uma vez instaurado, em tudo se equipara à jurisdição oficial, já que 

nem mesmo o compromisso depende necessariamente de intervenção oficial, nem 

tampouco a sentença arbitral tem sua eficácia subordinada a qualquer crivo de aprovação 

em juízo. E tal natureza revela-se também na inovação introduzida no art. 584, III, do CPC 

(atual art. 475-N, IV), que passou a qualificar como título executivo judicial ‘a sentença 

arbitral’, independentemente de cláusula de homologação em juízo.”231 

 

Nelson Nery Jr. caminha no mesmo sentido232, ao mesmo tempo em que, 

sempre iluminada pela instrumentalidade, Ada Pellegrini Grinover, há tempos, assinala 

que, sob a perspectiva teleológica, também a arbitragem deve ser vista como função 

jurisdicional.233 

 

Para finalizar, Joel Dias Figueira Jr. afirma, categoricamente, “que o 

juízo arbitral instituído pela Lei nº 9.307/96 apresenta natureza jurisdicional. Está-se, 

portanto, diante de verdadeira jurisdição de caráter privado. Aliás, o novo microssistema 

que contempla o juízo arbitral não permite, ao nosso entender, outra conclusão.”234 

 

A delegação da função jurisdicional – de jurisdição contenciosa - aos 

árbitros não descaracteriza a jurisdição como poder. Da mesma maneira, a assunção de 

funções, de caráter predominantemente administrativo, cujo exercício pode ser delegado a 

                                                 
230 LEW, Julian DM; MISTELIS, Loukas A; KRÖL, Stefan M., Comparative International Commercial 
Arbitration. The Netherlands: Kluwer Law International, 2003, p. 66.  
231 TEODORO, Humberto Jr., Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro:Forense, v. III, 27. ed., v. I. 
232 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do processo civil na Constituição Federal, 2. ed., São Paulo:RT, 
1992, p. 73/74.  
233 A conciliação extrajudicial no quadro participativo, GRINOVER, Ada Pellegrini, DINAMARCO, 
Cândido Rangel e WATANABE, Kazuo. Participação e Processo. São Paulo: RT, 1988, p. 283. 
234 Arbitragem, Jurisdição e Execução, São Paulo:RT, 1999, p. 157. 
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órgãos não jurisdicionais, não é suficiente para negar caráter jurisdicional aos 

procedimentos de jurisdição voluntária. 

 

Jurisdição, enfim, é poder e, como tal, embora distribuído, mesmo a 

órgãos alheios ao Poder Judiciário, não perde seu caráter unitário. Da mesma maneira, 

quando o órgão do Poder Judiciário atua visando à transformação da realidade dos direitos 

ou dos fatos, à pacificação social, com justiça, está exercendo jurisdição, seja na sua forma 

contenciosa, seja na voluntária. 

 

A busca de uma característica única com a qual se possa diferenciar a 

jurisdição das demais funções inerentes ao exercício de poder vai de encontro à própria 

noção de poder, ontologicamente uno e indivisível. O entrelaçamento entre as funções 

derivadas do poder é algo inevitável e hoje, em um Estado Democrático de Direito, regido 

por uma Constituição Federal também democrática, já não detém a mesma envergadura a 

advertência de Montesquieu a respeito dos riscos da cumulação de poderes em um mesmo 

órgão ou pessoa.235 

 

Tal como a rígida separação de poderes – ou, melhor dizendo, de funções 

-, não obstante seu induvidoso valor histórico, é princípio hoje amplamente revisto, a 

assunção de funções assemelhadas à legislação e à administração pelo Poder Judiciário 

vem demonstrando ser uma tendência irreversível. 

 

Verificada a aproximação entre as espécies de jurisdição - assim como a 

sua unidade - e defendida a existência de uma maior amplitude da jurisdição voluntária, 

analisemos, por via de consequência, os reflexos dessa conclusão no exercício da 

discricionariedade judicial. 

 

                                                 
235 “Lorsque dans la même personne ou dans le même corps de magistrature la puissance législative est 
réunie à la puissance exécutrice, il n`y a point de liberté, parcequ`on peut craindre que le même monarque 
ou le même sénat ne fasse de lois tiranniques pour les exécuter tyraniquement. Il n`y a point encore de liberté 
si la puissance de juger n`est pás séparée de la puissance législative et de l`exécutrice. Si elle étoit jointe à la 
puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens seroit arbitraire; car le juge seroit 
législateur. Si elle étoit jointe à la puissance exécutrice, le juge pourroit avoir la force d`un oppresseur. Tout 
seroit perdu se le même homme, ou le même corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple, exerçoient 
ces trois pouvoirs: celui de faire les lois, celou d`exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les 
crimes ou les différends des particuliers.” (Oeuvres complètes de Montesquieu, Paris: Chez Lefèvre, 1859, 
De l`esprit des lois, p. 189) 
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5- REFLEXOS DA APROXIMAÇÃO ENTRE A JURISDIÇÃO 

VOLUNTÁRIA E A JURISDIÇÃO CONTENCIOSA: O 

ALARGAMENTO DO ÂMBITO DA DISCRICIONARIEDADE 

JUDICIAL 

 

 

O desiderato deste último capítulo é examinar as consequências que se 

podem extrair da tentativa de aproximação entre a jurisdição volunária e a jurisdição 

contenciosa, abordando o aspecto de maior relevância desse fato: a utilização de 

discricionariedade judicial, prevista expressamente no primeiro caso e rejeitada pela 

maioria da doutrina no segundo. 

 

Comecemos, no entanto, com uma breve notícia histórica acerca do uso 

da discricionariedade pelo pretor, no processo civil romano, a fim de demonstrar que essa 

forma de atuação, discricionária, não traduz nenhuma novidade. 

 

 

5.1. Breve notícia histórica sobre a discricionariedade do pretor no 

processo civil romano 

 

 

A aproximação entre a jurisdição contenciosa e a jurisdição voluntária 

traz como consequência, inevitavelmente, a atenuação da distinção entre a própria função 

jurisdicional e a função administrativa. Além disso, como ainda se examinará mais a 

fundo, acarreta a aproximação, também, com a função legislativa. 

 

Sabe-se que, durante um lento processo de evolução das instituições do 

Estado, culminando com a clássica teoria de Montesquieu, separaram-se os poderes, cada 

qual com uma função específica. Contudo, trata-se, mais propriamente, como tantas vezes 

dito, de uma separação de funções, visto que o poder, por definição, é uno. 

 

Logo, é interessante analisar, mesmo que superficialmente, de que 

maneira o poder, ao tempo em que ainda não havia funções claramente distintas, 
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fundamentava o uso da discricionariedade e como, por conta dessa ausência de claros 

contornos, o magistrado agia, a um só tempo, como administrador, juiz e legislador. 

 

O período do processo romano que interessa ser analisado, para esse 

desiderato, é o do ordo iudiciorum privatorum. 

 

Sabe-se que o direito processual civil romano pode ser delimitado em 

três grandes fases ou períodos: o das legis actionis, o per formulas e o da extraordinaria 

cognitio. 

 

Tal delimitação, no entanto, visa à organização doutrinária do tema, dado 

que, sem dúvida, houve convivência entre os sistemas. Via de regra, o ocaso de um sistema 

entrelaça-se com o início do sistema posterior, notadamente no período de expansão de 

Roma, quando seria impossível existir similaridade entre os modos de aplicação do direito 

na metrópole e nas diversas províncias. 

 

Nicola Palazzolo, falando a respeito da convivência entre os mecanismos 

processuais, diz que o processo civil romano não pode ser visto como uma estrutura 

unitária, inalterada ao longo do tempo. Na verdade, ele compreendeu uma série de 

experiências diversas, e apenas com considerável grau de abstração e de aproximação entre 

essas diversas experiências podem-se classificar os três períodos acima citados. Seja como 

for, não obstante a sucessão entre os períodos, é certo que houve coexistência entre eles em 

determinados momentos históricos, de forma que nenhum deles caracterizou, de maneira 

exclusiva, uma determinada época.236 

 

A extensão territorial e o entrelaçamento de sistemas eram de tal maneira 

grandes, que o autor chega a afirmar que mesmo o sistema das ações da lei ainda vigeu, 

                                                 
236 “È noto come il processo civile romano non si presenti come una struttura unitaria i cui caretteri 
essenziali siano rimasti immutati nelle varie epoche, ma comprenda in sé una varietà di esperienze diverse 
che solo con un notevole grado di astrazione, ed anche di approssimazione, si sogliono ricondurre a tre tipi 
di processi: il processo per legis actiones, quello per formulas, e quello della cognitio extra ordinem. Ed è 
noto altresí che questi tre tipi di processo, che pure stanno in un rapporto di successione l`uno rispetto 
all`altro, siano stati spesso compresenti nella esperienza giudiziaria romana, cosicché nessuno di essi può 
dirsi caratterizzare in maniera esclusiva una determinata epoca. (PALAZZOLO, Nicola. Processo civile e 
politica giudiziaria nel principato: Lezioni di diritto romano, 2ª ed., G. Giappichelli Editore:Torino, 1991, p. 
05) 
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embora de forma reduzida, no principado e, por outro lado, as primeiras formas da cognitio 

extraordinem já poderiam ser identificadas no período republicano.237 

 

De qualquer modo, podem ser distinguidos os períodos da seguinte 

maneira: o primeiro, da fundação de Roma (754 a.C.) até o fim da República; o segundo, 

introduzido pela lex Aebutia (149-126 a.C.) e ratificado pela lex Julia privatorum (17 a.C.), 

até a época do imperador Diocleciano (285-305 d.C.); o terceiro, a partir do advento do 

principado (27 a.C.) e em vigor, embora modificado, até o fim do império romano no 

ocidente.238 

 

Os dois primeiros períodos caracterizam o ordo iudiciorum privatorum, 

cuja feição é privatística. Já o terceiro período, da extraordinaria cognitio, introduz a 

unificação de instâncias e torna público o processo. 

 

A partir do desenvolvimento de Roma – ainda uma sociedade agrária – e 

com a instauração da República (510 a.C.), surge a necessidade de codificação das leis, 

seja para se consolidarem antigos costumes, seja para se afirmarem novos institutos, com 

vistas à melhor organização social. 

 

O período é de intenso conflito entre diversos segmentos sociais, 

notadamente entre patrícios e plebeus. Os últimos já exerciam grande pressão na luta pela 

aquisição de novos direitos, e já se mostrava impossível postergar a criação de um estatuto 

legal de maior envergadura. 

 

José Rogério Cruz e Tucci e Luiz Carlos de Azevedo asseveram que 

“com a luta entre patrícios e plebeus, podemos ressaltar que estes buscavam a aequatio 

iuris, por meio de normas escritas que tivessem o condão de aclarar pontos obscuros do 

direito romano consuetudinário.”239 

 

                                                 
237 “Senza contare poi che, come vedremo, la sopravvivenza delle legis actiones è accertata, sia pure in 
misura molto ridotta, anche nel Principato, e – secondo alcuni – le prime forme di cognitio extra ordinem si 
avrebbero già in pieno periodo repubblicano.”(ob. cit., p. 05). 
238 TUCCI, José Rogério Cruz e, Lições de história do processo civil romano, ____, Luiz Carlos de Azevedo, 
1ª ed., 2ª tir., São Paulo:RT, 2001, p. 39. 
239 TUCCI, José Rogério Cruz e. Lições de história do processo civil romano,____, Luiz Carlos de Azevedo, 
1ª ed., 2ª tir., São Paulo:RT, 2001, p. 29. 
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Nesse contexto, segundo a escola tradicional, teria sido enviada a Atenas 

uma comissão com o fim de estudar as leis gregas e, baseada nessa experiência, redigir 

uma nova lei. Nomeada uma magistratura extraordinária, composta por dez membros – os 

decênviros – teria sido criada a Lei das XII Tábuas.240 

 

Pois bem. Em vigor a Lei das XII Tábuas, a ela – ou, eventualmente, a 

algum outro texto legal - faziam referência as ações da lei. No entanto, cuidava-se de ações 

cujo uso era exclusivo de cidadãos romanos e que visavam à tutela de direitos de uma elite, 

ligados ao ius quiritarium. 

 

O sistema pautava-se por extremo formalismo, alinhando-se os 

elementos laico e religioso – ius e fas – e exigindo-se grande solenidade de palavras e 

gestos. Aquele que desconhecesse as palavras certas ou a solenidade exigida corria o risco 

de ter o seu direito denegado. 

 

Nesse diapasão, diz-se que se tratava de um sistema de ações e não um 

sistema de direitos. Não era o direito que condicionava a existência de uma ação, mas o 

contrário, era a ação que condicionava a existência de um direito. Se existente a ação, 

considerava-se tutelado o direito. Porém, só naqueles casos específicos, rígidos das ações 

da lei. 

 

No entanto, com a evolução da sociedade e a expansão de Roma, 

verifica-se que o sistema rígido das ações da lei já não atende à tutela de diversas situações 

jurídicas, criando iniquidades e desagradando a todos. Pouco a pouco, urge abandonar o 

extremo formalismo desse sistema e adotar o agere per formulas. 

 

                                                 
240 A Lei das XII Tábuas é um monumento legislativo recriado através de fragmentos, havendo dissenso 
doutrinário a respeito de sua autenticidade e abrangência. Destacam-se: a) Tese de Ettore Pais: a Lei das XII 
Tábuas não teria sido elaborada pelos decênviros, mas representaria as leis de épocas diferentes, que foram 
reunidas e publicadas um século depois, com o nome de IUS FLAVIANUM, por Gneus Flavius, secretário 
do censor Ápio Cláudio. A lei decenviral teria sido transmitida oralmente no colégio dos pontífices e somente 
depois gravada em tábuas de bronze. b) Tese de Lambert – muito mais radical, indica que o jurista Sextus 
Aelius Paetus Catus, cônsul no ano de 198 a.C., teria reunido os principais provérbios e preceitos 
costumeiros, que a posteridade qualificou como a Lei das XII Tábuas. c) outro romanista, François Girard, irá 
contradizer Lambert, baseado em diversos aspectos, que, segundo a tradição, atestam a autenticidade da Lei 
das XII Tábuas – menção a ela por diversos historiadores, a elaboração da lei pelos decênviros, com menção 
aos seus nomes nos fastos capitolinos. 
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É precisa a passagem de Gaio, que nos demonstra que, a determinada 

altura, o sistema das ações da lei torna-se de todo inadequado. Em Gaio, I. 4. 30, vê-se: 

Mas todas estas ações da lei tornaram-se pouco a pouco odiosas. Pois, dada a extrema 

sutileza dos antigos fundadores do direito, chegou-se à situação de, quem cometesse o 

menor erro, perder a causa. Por isso, aboliram-se as ações da lei pela Lei Ebúcia e pelas 

duas Leis Júlias, levando os processos a se realizarem por palavras fixas, i. é, por 

fórmulas. 

 

Passa-se, então, do rígido sistema das ações da lei ao sistema formular, 

onde, com o passar do tempo, o pretor se destacará como protagonista de constantes 

modificações. 

 

A passagem do sistema das ações da lei para o sistema formular vem a 

consagrar o agere per formulas, ou, segundo Gaio, o litigare per concepta verba (I.4.30). 

A fórmula consiste em um modelo preestabelecido, um esquema previsto no edito do 

pretor, instituído pelo então nascente direito honorário. 

 

Como dito acima, as principais razões que levaram à sucessão de 

sistemas parecem repousar no nascimento de novas relações jurídicas, surgidas do 

intercâmbio entre cidadãos romanos e estrangeiros, relações essas advindas da expansão de 

Roma. 

 

Instava a criação de um sistema mais célere, menos formal e baseado em 

regras cuja maleabilidade fosse maior. Daí porque grande parte do sistema formular 

pautava-se na atuação do pretor, portanto, no ius honorarium, como será analisado mais 

adiante. De acordo com Nicola Palazzolo, no sistema formular, sendo permitida ao pretor a 

determinação das normas a aplicar, por meio da fórmula, inicia-se o alargamento do 

conceito de jurisdição propriamente dita, até o ponto de compreender toda aquela atividade 

que traduz o seu poder discricionário. No último século da República, a função 

jurisdicional, mesmo que ainda não implicasse a emanação de sentença, compreendia todo 

o complexo de competências do magistrado no âmbito do processo civil.241 

                                                 
241 “Nel processo per formulas, ammessa la possibilità per il magistrato di determinare egli stesso nella 
formula le norme da applicare, si aprì la strada all`allargamento del concetto stesso di iurisdictio fino a 
comprendervi tutte quella attività che erano spressione del suo potere discrezionale (denegatio actionis, 
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Quanto ao procedimento propriamente dito, que consubstanciava a forma 

de exercício da jurisdição, continuava a vigorar o sistema bipartido. Vale dizer, 

desenvolvia-se a primeira fase perante o pretor. Cuidava-se do procedimento in iure. Ela 

terminava com a litis contestatio. Daí, seguia-se para o procedimento apud iudicem, 

perante o juiz, ainda um cidadão privado, escolhido pelas partes. 

 

O procedimento in iure desenvolvia-se em quatro momentos nítidos, 

assim caracterizados: a) introdução da causa, que compreende a editio formula e a in ius 

vocatio; b) a atuação processual do demandante e do demandado; c) a nomeação do juiz e a 

redação da fórmula; d) a litis contestatio.242 

 

O processo iniciava-se com a chamada editio formula, que consistia 

numa espécie de comunicação prévia ao demandado a respeito da pretensão do 

demandante, feita, eventualmente, por escrito, através do instrumentum. A seguir, passava-

se à fase da in ius vocatio, por meio da qual o demandado era citado, tomando 

conhecimento da pretensão do demandante. Não há, por ora, de se falar em contumácia, 

revelia, dado que a participação de ambos os litigantes era imprescindível para a 

celebração da litis contestatio. 

 

Presentes os litigantes perante o pretor, cabia ao demandante – 

normalmente representado por advocatus – apontar a fórmula do edito que entendia ser 

adequada à proteção de seu direito e, uma vez correta a escolha – efetivada a editio actionis 

-, era passada a palavra ao réu, para apresentação de defesa. Ele, via de regra, também se 

fazia acompanhar pelo advocatus. Nesse momento, haveria de apresentar toda a defesa 

cabível, incluindo eventuais exceções e até pleito de natureza reconvencional – iudicium 

contrarium. 

 

                                                                                                                                                    
exceptiones, stipulationes praetoriae, ecc.). Nell`ultimo secolo della Repubblica la funzione giurisdizionale, 
pur non comprendendo ancora l`emanazione della sentenza, è ormai comprensiva di tutto il complesso delle 
competenze del magistrato giusdicente nell`ambito del processo civile.”(PALAZZOLO, Nicola. Processo 
civile e politica giudiziaria nel principato: Lezioni di diritto romano, 2ª ed., G. Giappichelli Editore:Torino, 
1991. p. 06). 
242 TUCCI, José Rogério Cruz e. Lições de história do processo civil romano, ____, Luiz Carlos de Azevedo, 
1ª ed., 2ª tir., São Paulo:RT, 2001, p. 79. 
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Não ocorrendo quaisquer hipóteses de extinção prematura do processo – 

o que não cabe aqui analisar -, as partes, em conjunto com o pretor, designavam o iudex 

unus, um cidadão ainda privado, apto a exercer aquele papel, que viria a julgar a causa, 

com base na redação da fórmula. 

 

A fórmula era redigida pelo magistrado, com a colaboração das partes, e 

consubstanciava o esquema a ser seguido para o julgamento, comprometendo-se as partes a 

litigarem nos limites nela expressos. Ao compromisso das partes, nesse sentido, dava-se o 

nome de litis contestatio. 

 

Não é nossa intenção, aqui, cuidar do complexo tema da litis contestatio. 

A ela se faz referência, somente, para finalizar o esquema do procedimento in iure do 

sistema formular. 

 

Em uma rápida análise da estrutura da fórmula, vê-se que ela pode ser 

dividida, de maneira esquemática, em partes ordinárias e partes adjetas. 

 

As primeiras são a intentio, a demonstratio, a adiudicatio e a 

condemnatio. Representam, de maneira bem resumida, respectivamente: a pretensão do 

autor – a enunciação da relação jurídica substancial e a causa de pedir; o fato constitutivo 

do suposto direito do autor, nas hipóteses em que a intentio fosse incerta; a permissão para 

que o juiz adjudique a coisa ao vencedor; e, por fim, o poder de se condenar ou absolver o 

réu (a pagar quantia em dinheiro). 

 

Já as partes adjetas, cuja existência era circunstancial, eram a 

praescriptio, a exceptio e a replicatio, duplicatio e triplicatio. A primeira visava a 

delimitar o objeto do litígio; a segunda, cuja origem se encontra no ius honorarium, 

consistia em uma cláusula condicional negativa, que assumia a natureza de defesa material 

do réu; já as demais partes adjetas tinham objetivo análogo ao da exceptio e explicavam-se 

pela complexidade da vida negocial que gerava o processo. 

 

A litis contestatio implicava a existência de consenso entre as partes, 

finalizando o procedimento in iure, perante o pretor, que editava o decretum. De acordo 
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com Tucci e Azevedo: “O escopo primordial da litis contestatio seria, portanto, o de fixar o 

ponto ou pontos litigiosos da questão, definindo os lindes da sentença a ser proferida pelo 

iudex e obrigando os litigantes a respeitá-la.”243 

 

Daí a importância da fase in iure e a grande responsabilidade do pretor, 

notadamente no que se refere às constantes mutações da vida jurídica da sociedade e da 

necessidade de adaptação do direito à tutela dessas novas situações. 

 

Verificadas as constantes mutações da sociedade e a necessidade de 

adaptação do direito a essas mutações, coube ao pretor o papel de representar essa força 

renovadora. Ao adaptar a fórmula aos casos concretos, renovando constantemente os 

editos, o pretor atuava a efetiva vontade da lei. 

 

Chiovenda observa que, para os romanos, o objetivo do processo é a 

atuação da vontade da lei, em relação a determinado bem da vida (res in iudicium deducta). 

A vontade da lei, por sua vez compreendida como a vontade do Estado, é um vetor que 

dirige o magistrado romano. Ele está entre a lei e o povo, com a função de formular a 

norma para o caso concreto e, dessa maneira, descortinar a vontade do Estado. Daí a 

passagem de Marciano: “Ipsum ius honorarium viva vox est iuris civilis” (D.1.1.8) – o 

magistrado é a própria lei que fala. A fórmula, por isso, visa à especialização da lei para o 

caso concreto.244 

 

Faz parte da característica do direito processual romano, a essa época, o 

anseio de adaptar a lei aos casos concretos, com o objetivo de distribuir justiça, optando-se, 

muitas vezes, pela equidade inerente ao ius honorarium. Fritz Shulz realça essa 

característica do povo romano, afirmando que os magistrados romanos, embora vinculados 

em sua atuação pela lei – que regulava direitos e deveres, de maneira abstrata – agiam de 

maneira discricionária.245 

                                                 
243 TUCCI, José Rogério Cruz e. Lições de história do processo civil romano,____, Luiz Carlos de Azevedo, 
1ª ed., 2ª tir., São Paulo:RT, 2001, p. 100. 

244 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil, tradução do original italiano, 2ª ed. por 
Paolo Capitanio, com anotações de Enrico Túlio Liebman. Campinas: Bookseller, 1998. v. 1, p. 151/152. 

245 “Los magistrados jurisdiccionales están ligados en su atuación por leges (en la época clásica también 
por los senatusconsulta y por constituciones imperiales), pero solamente en cuanto estas normas les ordenan 
expresamente conceder o rehusar el iudicium. Estas órdenes son raras en realidad, pues las normas aludidas 
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O fundamento da discricionariedade, que pautava essa atuação criadora 

do pretor, não há dúvida, era o imperium. Na fase do ordo, o imperium caracterizava-se 

como um plus em relação à iurisdictio, o que demonstra o fato de apenas alguns pretores o 

possuírem. 

 

Ricardo Orestano é claro ao afirmar esse diferencial do imperium em 

relação à iurisdictio. Segundo o autor, o império consistia no fundamento da intervenção 

direta do pretor na administração da justiça civil, assim como na penal. A imposição da 

justiça estatal pautava-se, não há dúvida, no poder de império, por meio do qual o comando 

se fazia respeitar.246 

 

No mesmo sentido é a lição de Antonio Fernandez Bujan, que faz 

referência à doutrina clássica majoritária, ressaltando que o imperium pode ser visto como 

fundamento da jurisdição, embora houvesse magistrados que exerciam apenas a 

iurisdictio.247  

 

Também de grande interesse é a distinção feita por Scialoja, afirmando a 

existência de três diversas formas de potestade, e ressaltando a existência daquilo que 

denomina imperium mixtum, donde emanariam os meios complementares de tutela 

pretoriana. Com efeito, ele ensina que o imperium – postestas – conferia o poder de 

                                                                                                                                                    
se limitan generalmente a estabelecer derechos y deberes de las personas. Cuando procede de este modo, el 
magistrado no está ligado a lo estatuído, sino que está facultado para conceder o denegar el iudicium 
discrecionalmente. Este principio que implica una interpretación muy estricta de las normas, debe ser tenido 
muy en cuenta por todo aquel que desee comprender las discusiones de los juristas republicanos y clásicos. 
Es un auténtico principio romano profesado por los juristas respecto a los actos de Estado creativos de 
Derecho, que manifesta la repugnancia que aquellos sienten por la regulación en forma de ley.” (SHULZ, 
Fritz. Derecho romano clásico, traducción directa de la edición inglesa por José Santa Cruz Teigeiro, 
Bosch: Barcelona, 1960, pp. 16/17). 
246 “L´imperium era già il fondamento degl`interventi diretti del praetor nell`amministrazione della giustizia 
civile, così come lo era della giustizia penale. In entrambi i casi si era fuori di quel concetto di 
collaborazione del magistrato con le parti, insito nella iurisdcitio. Questa potrà essere stata compresa 
nell`imperium; ma quando il magistrato amministrava la giustizia penale o interveniva col proprio potere di 
comando per imporre la giutizia statale nella risoluzione di una controversia civile, egli faceva 
indubbiamente appello allá più alta delle sua facoltà, all´imperium.” (ORESTANO, Ricardo. L´appello 
civile in diritto romano, ristampa stereotipa della seconda edizione, G. Giappichelli:Torino, 1966, p. 10). 
247 “La doctrina mayoritaria, a la que me adhiero, acepta la teorías intermedias que, con diversos matices, 
sostienen DE MARTINO, PUGLIESE y LUZZATTO, conforme a las cuales, el término iurisdictio hace 
referencia a un conjunto autónomo de poderes del magistrado, distintos del imperium, dado que pueden ser 
objeto de delegación y conferidos a magistrados privados de imperium, pero no independientes de este, en 
cuanto que el imperium constituye su fundamento.”(BUJAN, Antonio Fernandez de. Jurisdicción voluntaria 
en derecho romano, Reus:Madrid, 1986, p. 41). 
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coerção ao magistrado, inclusive de fazer uso da força pública para fazer valer a vontade 

do Estado. Já a iurisdictio traduzia a mesma ideia que ainda se tem hoje, a função de 

resolver as controvérsias, de dizer o direito a ser aplicado. Por outro lado, o imperium 

mixtum compreendia, de maneira ínsita, a iurisdictio e, ao mesmo tempo, o poder criativo 

dos pretores, haurido do imperium, como acontecia, por exemplo, nos meios 

complementares de tutela pretoriana.248 

 

No entanto, é preciso ressaltar que havia controle da discricionariedade 

do pretor. O poder, advindo do imperium, só pode ser compreendido tendo em conta o 

contexto em que era exercido e os meios de controle desse exercício. 

 

A lição de Nicola Palazzolo, por sua abrangência e agudeza, merece 

destaque nesse ponto. Ele afirma que a introdução do processo formular, inicialmente, de 

fato, pelo pretor urbano e pelo pretor peregrino e, depois, oficialmente, pela Lex Aebutia, 

potencializou enormemente o poder discricionário dos magistrados, não apenas por meio 

de uma série de instrumentos processuais de que passaram a dispor, mas, principalmente, 

por conta dos editos. Com efeito, a criação de editos foi responsável pelo desprendimento 

do magistrado romano dos outros poderes, firmando seu papel de força criadora do direito. 

É de se lembrar, ainda, segundo o autor, que, num primeiro momento, o pretor não estava 

sequer vinculado ao edito, o que só veio a acontecer após a edição da Lex Cornelia, de 67 

a.C. No entanto, ainda assim, embora houvesse a tendência de que as regras dos editos se 

perpetuassem, tornando-se estáveis, havia, sempre, a possibilidade de mudança, caso se 

                                                 
248 “Tra le facoltà dei magistrati romani si distinguevano ter diverse potestà: l`imperium, la iurisdictio e, in 
un terreno comune tra l`uno e l`altra, l`imperium mixtum. L`imperium è quell`altra potestá (si chiama anche 
potestas) che il popolo delegava al magistrato colla lex de imperio, ed apparteneva alle magistrature 
supreme; questo imperium dava il diritto di coerzione al magistrato che ne era investito, il ius gladii, che se 
riferiva poi anche alla giurisdizione penale; ma andava al di là, perchè comprendeva la facoltà di adoperar 
la forza pubblica per eseguire la volontà del magistrato, diretta all`esplicazione del proprio ufficio. La 
iurisdictio si riferiva precisamente allá definizione delle controversie giuridiche; corrispondeva alla funzione 
giudiziaria propriamente detta, anche secondo il nostro linguaggio. L`imperium mixtum comprendeva certe 
determinate facoltà, le quali avevano della giurisdizione in quanto erano attribuizioni connesse alla 
ammistrazione della giustizia (infatti non era concesso l`imperium mixtum se non ai magistrati ao quali fosse 
concessa anche la iurisdictio), ma realmente il potere che con esse esplicava il magistrato era un potere 
d`imperium, donde la denominazione di imperium mixtum; la missio in possessionem, le cautiones praetoriae 
necessariae, la in integrum restitutio, erano tutti attributi do questo imperium mixtum.” (SCIALOJA, 
Vittorio. Procedura civile romana: esercizio e difesa dei diritti, Anonima Romana Editoriale:Roma, 1936, p. 
73/74). 
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verificasse essa necessidade. Tamanho poder, porém, haveria de estar sujeito a certos 

mecanismos de controle.249 

 

Como exemplo, o autor menciona a forma de recrutamento dos pretores. 

Cuidava-se de um cargo eletivo, um grau da carreira política, ao qual se ascendia mediante 

o cumprimento de todas as condicionantes para tanto. A carreira era reservada a certas 

famílias, as candidaturas eram avalizadas pelos magistrados na carreira, o voto era guiado 

pelos grupos prevalentes no comício. 

 

Ademais, existia uma forma de controle político sobre a atividade do 

pretor, representado pelo mecanismo constitucional da intercessio da parte do colega ou 

dos tribunos da plebe. 

 

E, por fim, existia o controle do Senado, seja por meio da sortitio 

provinciarum, com a repartição de competências entre os pretores, seja através de meios 

indiretos de pressão, como o controle dos auspici ou das competências em matéria 

financeira. 

 

                                                 
249 “L`introduzione del processo formulare, dapprima in via de fatto nella prassi del praetor urbanus e di 
quello peregrinus, poi in via ufficiale mediante il riconoscimento operato dalla lex Aebutia della metà del II 
sec. a. C., potenziò enormemente il potere discrezionale dei magistrati giusdicenti, non solo mediante una 
serie de instrumenti processuali dei quali essi si servivano per superare le barriere imposte dal sistema deli 
ius civile, ma specialmente mediante l`emanazione dell`editto. Fu proprio attraverso questo strumento che la 
funzione giurisdizionale pretoria si andò autonomizzando sempre più dalla matrice dell`imperium, comune a 
tutti magistrati che erano espressione del potere político, e si andò caractterizzando come un`attività del 
tutto indipendente dagli altri potere statuali, ed il cui titolare fissava da se stesso i critei e i limiti del proprio 
operare. La funzione giurisdizionale finiva così per intrecciarsi con la funzione creatrice del diritto, in un 
rapporto di interdipendenza che, se non è unico dell`esperienza romana, è certamente fra le sue 
caratteristiche essenziali. Non solo, ma – com`è noto – il pretore non fu all`inizio neppure vincolato (se non 
moralmente) dall`editto. Fu solo a partire dalla lex Cornelia del 67 a. C. che si stabilí il principio che i 
pretori dovessero conformarsi nella propria attività giurisdizionale ai principi stabiliti nell`editto. Né, 
d`altra parte, ci fu mai un obbligo dei pretori di uniformarsi agli editti dei predecessori: anche se di fatto 
l`editto tendeva a diventare stabile (tralaticium), vi fu sempre la possibilità di cambiarne le clausole che non 
avevano fatto buona prova. Questo enorme potere discrezionale nelle mani del magistrato giusdicente 
risulterebbe tuttavia incomprensibile se non lo si calasse nella realtà politico-costituzionale della Republica, 
la quale ci mostra invece come esistessero nel confronti della funzione giurisdizionale pretoria una serie di 
meccanismi di controllo politico, i quali facevano si che quella funzione non si presentasse come ‘separata’ 
rispetto alle altre funzioni dello Stato, ma tutte fossero espressione dei centri di potere politico dominanti.” 
(PALAZZOLO, Nicola. Processo civile e politica giudiziaria nel principato: Lezioni di diritto romano, 2ª 
ed., G. Giappichelli Editore:Torino, 1991, pp. 7/8). 
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Cuida-se, portanto, de um mecanismo complexo, dentro do qual a 

discricionariedade do pretor é contrabalançada por sua participação direta na vida política e 

pelos mecanismos de controle apontados. 

 

Sobre o controle, José Rogério Cruz e Tucci lembra que a lex Julia 

privatorum, promulgada por Augusto em 17 a.C., virá não apenas racionalizar o 

regramento processual vigente, mas também retirar do arbítrio do pretor a regulamentação 

de controvérsias baseadas no ius honorarium.250 

 

Da mesma maneira, discorrendo sobre a discricionariedade, sua 

justificação e o necessário controle, Carlos Alexandre Bottcher lembra que “o pretor exerce 

na iurisdictio um poder discricionário, seja na denegação da tutela jurídica ou na sua 

concessão contra o ius civile ou fora de seu âmbito. Esse poder pode ser considerado como 

parte integrante de sua iurisdictio e, consequentemente, de seu imperium. O uso desse 

poder discricionário intensificou-se depois da legalização do processo formular. Essa 

discricionariedade imanente à iurisdictio não significava arbítrio e ausência de controles. 

Além do controle social da opinião pública, o direito de intercessão dos tribunos e outros 

magistrados de poder superior ou igual, havia o limite de tempo inerente ao ano de 

exercício do cargo, segundo o qual se fazia necessária uma ratificação do magistrado 

seguinte.”251 

 

Compreendido, pois, que, muito embora baseado no imperium, o poder 

do pretor sujeitava-se a limites impostos pelos meios de controle acima mencionados, há 

de se enfatizar que a criatividade pretoriana fez nascer, ao lado do vigente ius civile, o 

denominado ius honorarium, consistente no acúmulo dos editos e da adaptação de 

fórmulas para os casos concretos. 

 

Segundo importante passo de Pompônio, já no final do período da 

República, “os magistrados administravam a justiça e emanavam os editos para que os 

cidadãos soubessem qual direito estes aplicavam em cada caso. Estes editos dos pretores 

                                                 
250 Jurisdição e poder: contribuição para a história dos recursos cíveis, São Paulo:Saraiva, 1987, p. 27 e 
Precedente judicial como fonte de direito, São Paulo:RT, 2004, p. 53. 
251 BÖTTCHER, Carlos Alexandre, Iurisdictio praetoria. Historia do pretor das origens ao Edito Perpétuo, 
dissertação de mestrado defendida no ano de 2008 perante a Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo, p.127. 
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construíam o direito honorário: chama-se honorário porque deriva do cargo [honor] do 

pretor.”252 

 

E quanto à distinção entre o ius civile e o ius honorarium, Papiniano 

esclarece que “o direito civil é, pois, aquele que deriva das leis, dos plebiscitos, dos 

senatusconsultos, dos decretos dos imperadores, da autoridade dos juristas. O direito 

pretoriano é aquele que os pretores introduziram para auxiliar, suprir ou corrigir o direito 

civil em razão do interesse público; o qual também se chama honorário à vista do cargo do 

pretor.”253 

 

Mais uma vez, oportuna a observação de Böttcher, que lembra que “a 

diferença mais profunda entre ambos é o fundamento constitucional. Enquanto o ius civile 

encontra o seu fundamento na autonomia da comunidade, em seu poder de 

autodeterminação dos cidadãos pelo costume e pela lei, vinculando a todos, o ius 

honorarium tem seu fundamento no imperium, ou seja, na sujeição dos cidadãos ao poder 

de comando do magistrado. Desse modo, civitas e imperium são os fundamentos do ius 

civile e do ius honorarium, respectivamente, para E. Betti.254 

 

No entanto, é certo que o ius civile e o ius honorarium, embora distintos, 

caminhavam paralelamente, cabendo ao segundo a função de adaptação do direito à 

dinâmica social, suprindo lacunas e superando eventuais iniquidades. Essa é a lição de 

Goivanni Pugliesi, quando lembra que a função do ius honorarium não era a de revogar o 

ius civile, mas, ao contrário, de facilitar a sua aplicação, de torná-lo atual, apto a lidar com 

os novos problemas surgidos da constante mutação de Roma.255 

                                                 
252 D.1.2.2.10 (l. sing. Enchiridii): “Eodem tempore et magistratus iura reddebant et ut scirent cives, quod 
ius de quaque re quesique dicturus esset, seque premunirent, edicta proponebant, quae edicta praetorium ius 
honorarium constituerunt: honorarium dicitur, quod ab honore praetoris venerat”. A passagem é citada em 
TUCCI, José Rogério Cruz e, Precedente judicial como fonte de direito, São Paulo:RT, 2004, p. 39. 
253 D. 1.1.7, pr. e 1 (l.2 definitionum): “Ius autem civile est, quod ex legibus, plebis scitis, senatus consultis, 
decretis principum, auctoritate prudentium venit. 1: Ius praetorium est, quod praetores introduxerunt 
adiuvandi vel supplendi vel corrigendi iuris civilis gratia, propter utilitatem publicam; quod et honorarium 
dicitur, ad honorem praetorium sic nominatum.”. TUCCI, ob. cit, p. 39. 
254 ob. cit. p. 167. 
255 “Il ius honorarium, diversamente dal ius civile in tutte le sue fasi e i suoi elementi, era un diritto prodotto 
da organi e con atti non deputati alla produzione del diritto, e in base a criteri estranei al ius civile. Il 
corollario era che le situazioni giuridiche soggetive riconosciute dal pretore o da altri magistrati suavano su 
piano diverso e avevano nomi diversi e che i provvedimenti pretorii non abroganano nè modificavano il ius 
civile, che rimaneva inalterado, parallelo al ius honorarium. A riguardo deve notarsi che, mentre il ius civile 
aveva una sua organicità ed era construito in un modo logico, il ius honorarium non aveva organicità, 
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O ius honorarium devia sua constante mutação à criação de novos editos, 

uma vez terminado cada período, de um ano, de exercício do cargo pelo pretor. O edito 

consubstanciava-se numa espécie de programa, a ser obedecido pelo pretor, ao longo de 

sua magistratura. Como explica Thomas Marky: 

 

“Os editos dos magistrados são fonte de direito importantíssima na 

República (510-27 a.C.). A determinação da regra jurídica a ser aplicada pelo juiz na 

decisão de uma questão controvertida cabia ao magistrado, especialmente ao pretor. Essa 

função se chamava jurisdição (jus dicere) e, no desempenho dela, os pretores tiveram 

prerrogativas bastante amplas, baseadas no poder de mando, denominado imperium. 

Podiam eles, quando julgavam necessário ou oportuno, denegar a tutela jurídica, mesmo 

contra as regras de direito quiritário, ou, inversamente, conceder meios processuais a 

pretensões que não tinham amparo legal no mesmo direito. Assim, dependia de seu poder 

discricionário a aplicação ou não daquelas regras de direito quiritário. Tinham eles outros 

meios processuais também para introduzir inovações, a fim de ajudar, suprir ou até corrigir 

as regras do direito quiritário. 

 

Nesse mister, o pretor, tal qual os outros magistrados, promulgava seu 

programa ao assumir o cargo, revelando como pretendia agir durante o ano de seu 

exercício. Essa atividade normativa manifestava-se através do edito, como era chamado 

aquele programa. Com o edito, na realidade, o pretor criava normas jurídicas, ao lado das 

do direito quiritário. Essas normas pretorianas não podiam derrogar o direito quiritário, 

mas existiam paralelamente a ele. 

 

Embora houvesse a mudança anual dos magistrados, o edito passava a 

conter um texto estratificado, fruto da experiência dos antecessores, formando o chamado 

edictum tralaticium. Inovações também podiam ser introduzidas pelo novo pretor, 

mediante o edito chamado repentinum. 

 

                                                                                                                                                    
poichè non copriva tutto il campo dei rapporti sociali di tipo privado, ed era per lo più ispirato a esigenze 
non di logica, ma di oportunità o di giustizia. Il ius honorarium, come disse Papiniano (D.1.1.7.1), 
pressuponeva il ius civile e ne facilitava l`attuazione, ne colmava le lacune, soprattutto lo corregeva dove 
appariva ingiusto o superato.” (PUGLIESE, Giovanni. Istituzioni di diritto romano, 2ª ed., G. Giappichelli 
Editore:Torino, 1990, p. 211/212). 
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A redação definitiva do edito do pretor foi obra do jurista Sálvio Juliano, 

por ordem do imperador Adriano, por volta do ano 130 d.C. (Edictum Perpetuuum Salvii 

Juliani). Tal compilação representou o fim da evolução desta fonte de direito.”256 

 

Fritz Shulz também realça a sucessão de editos e a forma como o anterior 

entrelaçava-se ao posterior, enfatizando que, com esse entrelace, os magistrados, ao mesmo 

tempo que davam continuidade à criação do ius honorarium, restringiam, de alguma 

maneira, a sua liberdade, prestigiando, por conseguinte, uma maior estabilidade do 

direito.257 

 

Do mesmo teor é a lição de Girard, que aponta que a sucessão de editos, 

com considerável grau de repetição dos editos anteriores, veio a desaguar em sua redação 

definitiva, já no ocaso da República.258 

 

Efetivamente, por conta das constantes mutações, verificou-se a 

necessidade de se limitar a criatividade pretoriana, com vistas a possibilitar ao povo 

romano maior dose de segurança jurídica. O ius honorarium, a essa altura, via-se 

extremamente estratificado, mostrando-se conveniente, pois, a concretização de um edito, a 

que se denominou Edito Perpétuo. 

 

Lagrange observa, com percuciência, que, em que pese a manutenção de 

boa parte dos editos anteriores, o fato é que as demais constantes modificações acabaram 

                                                 
256 MARKY, Thomas. Curso elementar de direito romano, 8ª ed., São Paulo:Saraiva, 1995, p. 19. 
257 “La gran libertad de que gozaban los magistrados fué considerablemente restringida, no por la Ley, sino 
por los mismos magistrados, mediante el desarollo de los edictos. Antes de entrar a ejercer en cargo, el 
magistrato jurisdiccional solía publicar un programa (edictum) en el cual fixaba muy precisamente las 
circunstancias en que otorgaría o denagaría los iudiccia (iudicium dabo; iudicium non dabo). Cada 
magistrado habitualmente adoptaba el edicto de su predecesor, con ciertas modificaciones y adiciones, y de 
esta suerte, se fué gradualmente desarollando un completo sistema de normas (ius honorarium en contraste 
con el ius civile) que los magistrados proponían reiteradamente en sus edictos.” (SHULZ, Fritz. Derecho 
romano clásico, traducción directa de la edición inglesa por José Santa Cruz Teigeiro, Bosch: Barcelona, 
1960, p. 17). 
258 “Ces différentes dispositions introduites successivement par les divers préteurs et dont plusiers ont gardé 
dans leur nom le souvenir de leurs auteurs, constituent en face du droit civil le droit prétorien, ou plus 
largemente, en embrassant les édits de tous le magistrats judiciaires, le droit honoraire, étabili, disent les 
Romains, pour seconder, compléter ou corriger de droit civil...”Cette pars translacticia, transmise de 
magistrat à magistrat, a nécessariamente toujours formé une portion plus considérable de l`édit total en face 
de la pars nova constituée par les creations du magistrat actuel. En realité, l`édit contenait dejá 
probablement à la fin de la Republique la grande majorité des règles qui devaient figurer dans la rédaction 
définitive.” (GIRARD, Paul Frédéric, Manuel elementaire de droit romain, 4ª ed., Arthur Rousseau:Paris, 
1906, p. 40/42). 
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por desaguar em um conjunto de regras muitas vezes incoerentes, sentindo-se a 

necessidade de uma reforma geral. O trabalho – Edito Perpétuo - foi finalmente executado 

por Sálvio Juliano, sob o comando de Adriano.259 

 

Não se pode deixar de notar, a essa altura, uma extraordinária 

semelhança entre a criação dos sucessivos editos e o trabalho que, segundo Dworkin, é 

ainda hoje elaborado pelos juízes, na criação do arcabouço jurídico para a solução do que o 

autor chama de casos difíceis, de que se falará em momento posterior. 

 

Dworkin aproxima o trabalho dos juízes, nessa hipótese, ao de um grupo 

de romancistas, cada qual escrevendo um capítulo no romance a ser formado. A construção 

é absolutamente similar à dos editos. Vejam-se suas palavras:  

 

“Em tal projeto, um grupo de romancistas escreve um romance em série; 

cada romancista da cadeia interpreta os capítulos que recebeu para escrever um novo 

capítulo, que é então acrescentado ao que recebe o romancista seguinte, e assim por diante. 

Cada um deve escrever seu capítulo de modo a criar da melhor maneira possível o romance 

em elaboração, e a complexidade dessa tarefa reproduz a complexidade de decidir um caso 

difícil de direito como integridade.”260 

 

Ou, em outra obra não menos importante: 

 

“Cada juiz, então, é como um romancista na corrente. Ele deve ler tudo o 

que os outros juízes escreveram no passado, não apenas para descobrir o que disseram, ou 

seu estado de espírito quando o disseram, mas para chegar a uma opinião sobre o que esses 

juízes fizeram coletivamente, da maneira como cada um de nossos romancistas formou 

                                                 
259 “Comme plusieurs s`etaient permis de changer e de modifier l`édit publié a leur entrée en fonctions, le 
tribuns Cornélius fit passer (R. 687) un plébiscite par lequel il fut défendu aux préteurs de s`écarter de leur 
édit, qui devait être perpétuel, en ce sens qu`il était immuable pour le magistrat qui l´avait rendu. – Les 
additions et changements faits successivement à l`édit par les préteurs en avait formé un assemblage de 
régles incohérents, lorsque Ofilius, un ami de César, s´occupa de le mettre en ordre. Son ouvrage fut d´une 
grande utilité à sés contemporains; mais des augmentations et des changements nouveaux s`étant accumulés, 
on sentit le besoin de soumettre l`édit à une refonte générale. Ce travail fut exécuté, sous Adrien, par Salvius 
Julianus, jurisconsulte distingué, qui, en entrant dans la preture (151 J.-C.), publia un édit célèbre, que sés 
successeurs conservérent en substance.” (LAGRANGE, E. Manuel de droit romain, 8ª ed., J.B. Mulot:Paris, 
1861, p. 50). 
260 DWORKIN, Ronald, O império do direito, tradução Jefferson Luiz Camargo, São Paulo:Martins Fontes, 
2007, p. 276. 
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uma opinião sobre o romance escrito até então. Qualquer juiz obrigado a decidir uma 

demanda descobrirá, se olhar nos livros adequados, registro de muitos casos plausivamente 

similares, decididos há décadas ou mesmo séculos por muitos outros juízes, de estilos e 

filosofias judiciais e políticas diferentes. Ao decidir o novo caso, cada juiz deve 

considerar-se como parceiro de um complexo empreendimento em cadeia, do qual essas 

inúmeras decisões, estruturadas, convenções e práticas são a história; é seu trabalho 

continuar essa história no futuro por meio do que ele faz agora. Ele deve interpretar o que 

aconteceu antes porque tem a responsabilidade de levar adiante a incumbência que tem em 

mãos e não partir em alguma nova direção.”261 

 

Feito o paralelo, o fato é que, ao longo do curso de todo esse período de 

formação do ius honorarium, exerceu o pretor papel de grande relevo. Ao suprir as lacunas 

deixadas pelo ius civile, agiu como força motriz de modificação do direito, a ponto de se 

verificarem verdadeiros institutos de típica criação pretoriana. 

 

Tais institutos denominam-se meios complementares de tutela pretoriana, 

justamente pelo fato de que nasceram por intervenção do pretor, no exercício de seu poder 

de imperium. Como lembra Silvio Meira: “Além dos meios processuais normais, dispunha 

o magistrado, em virtude de seu imperium, de poderes excepcionais, podendo expedir 

interditos (Interdicta), promover estipulações pretorianas, missiones in possessionem e 

restitutiones.”262 

 

Nesse ponto, mostra-se oportuno traçar as características dos principais 

meios complementares de tutela pretoriana: interdicta, missio in possessionem, stipulatio 

praetoria e a restitutio in integrum. 

 

O termo interdictum, de origem etimológica incerta, parece ter sua raiz 

na expressão inter duos dicere, a significar que o magistrado, pautado no imperium, 

proferia decisão entre as partes. Provocado por uma das partes, o pretor, na fase in iure, 

exarava comando à parte contrária. Tratava-se de uma ordem, com determinação para que 

                                                 
261 DWORKIN, Ronald, Uma questão de princípios, 2ª ed., tradução Luís Carlos Borges, São Paulo:Martins 
Fontes, 2001, p. 283. 
262 MEIRA, Silvio. Processo civil romano, 2ª ed., Falangola:Belém, 1968, p. 85. 
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o provocado fizesse ou deixasse de fazer alguma coisa. Daí dizer-se que o interdictum 

consubstanciava-se em meio de coação indireta. 

 

Ao tutelar o direito da parte provocadora, o pretor, de maneira indireta, 

no exercício de política administrativa, resguardava o interesse público, visto que protegia 

a ordem pública de qualquer perturbação. Exemplo disso tem-se no interdito uti possidetis, 

que visava à proteção da posse conquistada, evitando-se, destarte, a autodefesa. 

 

Os interditos eram concedidos por meio de procedimento sumário, após 

breve exposição oral da parte interessada perante o pretor. Examinando a existência dos 

requisitos de fato, o pretor concedia ou denegava o interdito. Ao concedê-lo, duas situações 

poderiam ocorrer. Se a parte provocada aceitasse a decisão, estava finda a questão. Caso 

contrário, o interessado poderia instaurar um procedimento formular “ordinário”, que 

seguia de maneira regular, a denominada actio ex interdicto, por meio da qual se verificava 

se o comando pretoriano havia sido efetivamente desobedecido. 

 

A missio in possessionem tinha por conteúdo uma decisão do pretor, a 

pedido da parte interessada, com a finalidade de que ela se imitisse na posse de bens de 

outra pessoa. Cuidava-se de típica medida discricionária, postulada de maneira formal, 

através de uma postulatio, e seguida de cognição sumária, finda a qual se deferia ou se 

denegava a ordem. 

 

A stipulatio praetoria, por sua vez, consistia em típico instrumento 

utilizado pelo povo romano para fazer nascerem obrigações. Duas partes, sponsor e 

promissor, por meio de avença verbal, obrigavam-se voluntariamente perante o pretor. 

Interessante notar, quanto a esse instrumento, para além da discricionariedade inerente à 

criação das obrigações – função constitutiva -, o seu caráter preventivo do surgimento de 

lides, atuando o pretor na administração pública de interesses privados. 

 

Por fim, a importante criação da restitutio in integrum, instrumento 

dotado de força para desfazer negócios jurídicos aparentemente válidos à luz do ius civile. 

A restitutio in integrum deixa entrever a extrema preocupação do povo romano em aplicar 
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critérios de equidade na busca da solução justa para a situação concreta, utilizando o pretor 

para tanto do seu poder de imperium. 

 

A restitutio in integrum era utilizada nas hipóteses de lesão produzida 

por atos civilmente hígidos ou sentenças manifestamente injustas, visto que o ius civile não 

dispunha de instrumentos para fazer retornar as partes ao status quo anterior. 

 

Como requisitos para a concessão do remédio, verificam-se: a) dano 

resultante do ato jurídico celebrado; b) justa causa para corrigi-lo; c) inexistência de outro 

meio normal de tutela.263 

 

O remédio deveria ser postulado no prazo de um ano, e o procedimento 

dividia-se em duas fases. A preliminar, perante o pretor, onde se examinavam as razões do 

interessado. Cabível a restitutio, o magistrado proferia um decreto, com força para 

rescindir o ato combatido. Na segunda fase, denominada iudicium rescissorium, 

analisavam-se as consequências práticas da rescisão. 

 

Ressalte-se que, em determinadas circunstâncias, bastava o iudicium 

rescidens, quando o decreto do pretor já era suficiente ao retorno do status quo ante. 

 

Esses, em breve resumo, os meios complementares de tutela pretoriana, 

todos baseados, como visto, no imperium do magistrado, do qual decorria seu poder 

discricionário. 

 

O imperium equivale, para os termos do que estamos tentando expor, ao 

Poder. Da mesma maneira que o pretor, dotado de imperium, foi responsável pela evolução 

do direito na fase que descrevemos, ao juiz, frente a determinadas situações, caberá a tarefa 

de atuar de maneira discricionária, no exercício do poder que lhe é atribuído. Não se trata, 

portanto, de novidade. Mas o que isso significa, como isso se fará, em que situações e por 

quais justificativas é o que se passa a expor. 

 

 
                                                 
263 TUCCI, José Rogério Cruz e. Lições de história do processo civil romano,____, Luiz Carlos de Azevedo, 
1ª ed., 2ª tir., São Paulo:RT, 2001, p. 120. 
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5.2. Aproximação entre as funções jurisdicional e administrativa e as 

consequências sobre a discricionariedade 

 

 

Juízes agem, em determinadas hipóteses, com discricionariedade.264E tais 

hipóteses são bastante mais largas do que aquelas previstas nos procedimentos típicos de 

jurisdição voluntária. Isso fica claro, se adotada a premissa – por nós adotada – da 

semelhança entre a jurisdição voluntária e os processos de conteúdo objetivo, onde está 

presente, acima de direitos subjetivos, um interesse público, cuja interpretação, no mais das 

vezes, dependerá do exame de valores esparsos no ordenamento. 

 

Em primeiro lugar, é necessário esclarecer, para o direito administrativo, 

no que consiste a discricionariedade e desfazer certos mitos, ligados a uma concepção 

ultrapassada desse instituto, que o relaciona a uma ideia mais de poder do que de dever. 

 

Vejamos, como ponto de partida, duas definições de conceituados 

administrativistas que, para os fins deste trabalho, demonstram a atual posição a respeito 

do tema. 

 

Celso Antonio Bandeira de Mello define a discricionariedade como “a 

margem de liberdade que remanesça ao administrador para eleger, segundo critérios 

consistentes de razoabilidade, um, dentre pelo menos dois comportamentos cabíveis, 

perante cada caso concreto, a fim de cumprir o dever de adotar a solução mais adequada à 

satisfação da finalidade legal, quando, por força da fluidez das expressões da lei ou da 

liberdade conferida no mandamento, dela não se possa extrair objetivamente uma solução 

unívoca para a situação vertente.”265 

 

Não discrepa dessa lição a definição dada por Maria Sylvia Zanella di 

Pietro, para quem discricionariedade administrativa é “a faculdade que a lei confere à 

Administração para apreciar o caso concreto, segundo critérios de oportunidade e 

                                                 
264 É necessário reconsiderar, a essa altura, o que dissemos nas conclusões a que chegamos em nossa obra 
Poderes do juiz nas ações coletivas. Lá, negamos a possibilidade do uso de discricionariedade judicial. Aqui, 
mesmo que utilizada, em parte, a mesma argumentação, a análise mais aprofundada do tema levou-nos a uma 
conclusão absolutamente distinta. 
265 Discricionariedade e controle jurisdicional, 2ª ed., 6ª tir, Malheiros:São Paulo, 2003, p. 48. 
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conveniência, e escolher uma entre duas ou mais soluções, todas válidas perante o 

direito.”266 

 

Discricionariedade, portanto, pressupõe escolha, conforme critérios de 

oportunidade e conveniência. Mas tais critérios de oportunidade e conveniência podem ser 

adotados livremente pelo administrador? Cuida-se de uma carta em branco dada a ele para 

agir do modo que lhe parecer melhor? Evidentemente a resposta é negativa. Os critérios 

hão de ser adotados em busca de uma finalidade: o interesse público – ou bem comum – de 

acordo com os fins do Estado. Trata-se mais de um dever discricionário, do que de um 

poder discricionário. 

 

Na medida em que o princípio da legalidade evoluiu, passando-se de uma 

legalidade puramente formal a um conceito material, os atos da Administração devem se 

conformar aos valores expostos na Constituição Federal. Nesse sentido, quanto maior a 

vinculação dos atos aos valores constitucionais, menor a margem de discricionariedade 

deixada à Administração.267 

 

A passagem do Estado de Direito num senso meramente formal para um 

modelo de Estado de Direito em sentido material faz com que os atos emanados pela 

Administração, para serem válidos e legítimos, tenham de ser respaldados pelo contexto 

social que os cerca, vale dizer, pelo anseio de busca pelo bem comum e pela efetividade do 

seu alcance. 

 

A discricionariedade, no dizer da doutrina mais autorizada, constitui-se 

na busca da solução que seja a mais adequada ao caso concreto. Deve-se buscar a solução 

excelente, aquela que, naquela hipótese, se mostre a melhor possível: “Uma vez que 

atividade administrativa é desempenho de função e dado que função é cumprimento 

obrigatório do dever de atingir uma finalidade antecipadamente estabelecida através do 

manejo de poderes exercitáveis no interesse de outrem, e estabelecido que a lei sempre e 

sempre impõe, como é natural, o dever de buscar-se a medida que atenda de modo preciso 

                                                 
266 Discricionariedade administrativa na Constituição de 1988, 2ª ed., São Paulo:Atlas, 2001, p. 67. 
267 cf. DI PIETRO, Maria Silvia Zanella, Discricionariedade administrativa e controle judicial da 
administração, in Processo civil e interesse público, org. Carlos Alberto de Salles, São Paulo:RT, 2003, p. 
183. 
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sua finalidade, resulta certo que a liberdade administrativa acaso conferida por uma norma 

de direito não significa sempre liberdade de eleição entre indiferentes jurídicos. Não 

significa poder de opções livres, como as do direito privado. Significa o dever jurídico 

funcional (questão de legitimidade e não de mérito) de acertar, ante a configuração do caso 

concreto, a providência – isto é, o ato – ideal, capaz de atingir com exatidão a finalidade da 

lei, dando, assim, satisfação ao interesse de terceiros – interesse coletivo e não do agente – 

tal como firmado na regra aplicada.”268 

 

O dever discricionário, portanto, deve ser exercido nos limites do 

interesse público primário. Visto o interesse público como o bem comum ou o interesse da 

sociedade, há que se diferenciar o real interesse público e o interesse que, na verdade, é o 

da Administração. Isso foi feito com maestria por Renato Alessi, na sua conhecida 

distinção entre o interesse público – ou coletivo – primário e o interesse público 

secundário. 

 

Ensina o mestre italiano que, em cada coletividade, há vários interesses 

que se inter-relacionam. Eles podem ser coincidentes ou conflitantes. Há interesses 

individuais e há interesses coletivos, conceituados como a soma de interesses próprios e 

coincidentes de indivíduos de uma coletividade, mais ou menos ampla. O complexo de 

interesses coletivos prevalentes é chamado de interesse coletivo primário. Já os interesses 

individuais, considerados isoladamente, que não se confundem com o interesse primário, 

são os interesses secundários. O interesse da Administração, não necessariamente 

coincidente com o interesse da coletividade, encontra-se no plano dos interesses 

secundários.269 

                                                 
268 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio, Discricionariedade e controle jurisdicional, 2ª ed., 6ª tir, 
Malheiros:São Paulo, 2003, pp. 47/48. 
269 São do autor as palavras: “La seconda dalle peculiarità della posizione della pubblica amministrazione, 
quali appaiono in sintesi dalla formula usata più sopra per definire l`amministrazione stessa, si ricollega 
alla sua funzione: funzione, come si è posto in rilievo, di realizazione degli interessi publici, colletivi. Questi 
interessi pubblici, colletivi, dei quali l`amministazione deve curare il soddisfacimento, non sono, si noti bene, 
semplicemente l`interesse dell`amministrazione intesa come soggetto giuridico a sè stante, sibbene quello 
che è stato chiamato l`interesse collettivo primario, formato del complesso degli interessi individuali 
prevalenti in uma determinata organizzazione giuridica della colettività, mentre l`interesse del soggetto 
amministrativo è semplicimente uno degli interessi secondari che si fanno sentire in seno alla collettività, e 
che possono essere realizzati soltanto in caso di coincidenza, e nei limiti di siffatta coincidenza, con 
l`interesse collettivo primario. La peculiarità della posizione giuridica della publica amministrazione sta 
appunto in ciò, che quantunque essa sai, al pari di ogni altro soggetto giuridico, titolare di um proprio 
interesse secondario personale, la sua funzione non è quella di realizzare questo interesse secondario, 
personale, ma bensì quella di realizzare l´interesse collettivo, pubblico, primario, mentre l`interesse 
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A Administração Pública dever visar, sempre, ao bem comum. Essa é a 

sua finalidade. Os atos administrativos devem atender ao fim buscado pela lei, que é 

espelho do fim buscado pelo Estado. E, no Estado de Direito, o fim visado há de ser aquele 

que interessa à nação, vale dizer, o bem comum. 

 

Nesse sentido, o administrador age como mandatário da coletividade e, 

por consequência, sempre no seu interesse. Esse o seu escopo, do qual não pode se afastar, 

sob pena de controle externo de seus atos.270 

 

Isso tudo vale para a Administração, ou seja, para o Poder Executivo. No 

entanto, como já ressaltamos antes, o Poder, na verdade, é uno. O que se distingue são as 

funções, emanadas, porém, todas elas, de um mesmo Poder. A consequência natural é que, 

se o administrador deve agir sempre na busca da solução mais correta do ponto de vista do 

interesse público primário, a mesma regra vale para o juiz. Deveras, seria conceitualmente 

equivocado, partindo-se do pressuposto de que o interesse público primário está refletido 

na Constituição Federal, acreditar que administrador e juiz possam, no exercício de poder-

dever, afastar-se de seus princípios e normas. 

 

É ainda a visão instrumentalista que lembra que “ontologicamente a 

jurisdição não difere da administração e da legislação; a insistência com que a doutrina 

processualista se empenha em distingui-las é consequência das distorções inerentes à 
                                                                                                                                                    
secondario, personale, del soggetto amministrativo può essere realizzato, al pari di ogni altro interesse 
secondario dei singoli, soltanto in caso de coincidenza, e nei limiti della coincidenza, com l´interesse 
pubblico.” E referindo-se a Carnelutti (Lezioni, I, p. 15 e segg.) e Piccardi (Sulla distinzione tra diritto e 
interesse, ecc., p. 125 e segg.), aborda o tema da colocação dos interesses da Administração, ao lado dos 
interesses individuais, como secundários, dizendo: “L´interesse c. d. pubblico non è nient´altro che 
l`interesse collettivo primario, considerato come oggetto di direta tutela dell`azione amministrativa, mentre 
l`interesse dell`amministazione in quanto soggetto guiuridico a sè stante, non rappresenta se non uno degli 
interessi secondari esistenti nel gruppo sociale.” (ALESSI, Renato, Sistema istituzionale del diritto 
amministrativo italiano, 2ª ed., Mlano: Giuffrè, 1958, p. 180 e nota de rodapé) 
270 Como observa Peretti Griva: “ocorre tener presente che, là dove il privato avrebbe, nell`esercizio delle 
sua facoltà, uma elasticità pressochè illimitada, la P.A., che non solo è contenuta dalla lege nella 
individuazione dei suoi diritti, ma, per sua esseziale funzione, è obbligata a perseguire il bene della 
collettività, è costretta ad agire sempre in relazione a questo scopo. Ond`è che si potrebbe dire che, mentre 
per l`individuo la libertà è la norma, per là P. A. la libertà è, invece, l`eccezione. Può, a primo aspetto, 
questo principio apparire um paradosso, ma, se si considera la destinazione dell`attività de la P. A., que non 
agisce per il proprio interesse, ma per quello della collettività, se ne deve dedurre essere logico e giuridico 
sia più ristetto il campo della sua libertà di agire, non altrimenti che è più ristretto il campo del mandatario 
in confronto a quello del mandante” (PERETTI GRIVA, D. R., Alcune osservazioni sui limiti costituzionali 
degli atti discrezionali della pubblica amministrazione, in Scritti giuridici in memória di Piero Calamandrei, 
5º vol., Miscellanea di diritto pubblico e privato, Padova:Cedam, 1958, p.160)  
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interpretação ortodoxa da clássica doutrina da separação dos Poderes do Estado. A 

diferença está, verdadeiramente, nas variadas funções que o Estado tem por suas e que 

projetam reflexos de suas próprias peculiaridades na forma, características e disciplina 

positiva do exercício do poder enquanto voltado a cada uma delas.”271 

 

Se, ontologicamente, função administrativa e função jurisdicional estão 

ligadas ao Poder, diferenciando-se, apenas, na forma, características e disciplina positiva 

do seu exercício, é mesmo tão simples afirmar a discricionariedade na primeira e negá-la 

na segunda? Se o que fundamenta o exercício das duas funções é o Poder – uno, por 

definição -, por que negar a possibilidade de discricionariedade ao juiz? 

 

A resposta passa pela análise do direito material e pela exata 

compreensão dos limites do poder-dever discricionário. 

 

Visto o conceito de conflito em sentido amplo, coincidente com o de 

insatisfação - “situação objetiva caracterizada por uma aspiração e seu estado de não-

satisfação, independentemente de haver ou não interesses contrapostos” -, tem-se que a 

característica própria da jurisdição é sua atuação em face da existência desse conflito. 

 

É com base no exame de direito material que se verificará se o conflito é 

menos ou mais agudo. No primeiro caso, estar-se-á frente a um mero estado de 

insatisfação, ainda que ausente a lide, no conceito de Carnelutti. Aí, operará a jurisdição 

voluntária. No segundo caso, existente a lide, o conflito de interesses em sua forma mais 

aguda, qualificado por uma pretensão resistida, operará a jurisdição contenciosa. 

 

Bedaque aponta para essa distinção quando diz que “segundo grande 

parcela da doutrina, a diferença entre jurisdição voluntária e contenciosa reside exatamente 

no plano do direito material. Naquela não existiria lide, elemento fundamental desta 

última. Ambas, todavia, estariam voltadas para prestar a tutela jurisdicional. Na voluntária, 

a atividade judicial cinge-se a compor, com a vontade dos interessados, a situação jurídico-

processual indispensável para produzir os efeitos desejados. Embora ausente o conflito 

(melhor: lide) na jurisdição chamada graciosa, ambas têm um mesmo denominador 

                                                 
271 DINAMARCO, Cândido Rangel, A instrumentalidade do processo, cit., p. 139. 
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comum, que é resolver definitivamente uma situação de direito material apresentada pelas 

partes.”272 

 

Por conta da relação de direito material, a jurisdição voluntária opera 

com o objetivo de eliminar um estado de insatisfação, dado que, como foi visto neste 

trabalho, por razões específicas, o Estado impõe a participação jurisdicional para a 

constituição de determinadas situações jurídicas. Embora ausente o característico escopo 

jurídico da jurisdição – a composição da lide -, encontram-se presentes os escopos social e 

político. 

 

Também por causa da relação de direito material, na jurisdição 

contenciosa, o Estado, por intermédio do juiz, buscará compor a lide, eliminando, dessa 

maneira, o conflito mais agudo. 

 

Por isso – ou seja, por causa da relação de direito material -, o exercício 

da jurisdição voluntária constantemente se assemelhará à função administrativa, já que, à 

vista da busca da melhor solução para os interessados, será permitido ao juiz agir de 

maneira mais flexível, pautando-se não apenas pela legalidade estrita, mas também por 

critérios de oportunidade e conveniência, para a eliminação do estado de insatisfação. 

 

Por essa razão é que se aproximaram, ao longo dos tempos, a função 

exercida na jurisdição voluntária e a função administrativa e, sem resistência, sempre foi 

aceito que, na atividade levada a cabo pelo juiz na jurisdição voluntária, ele pudesse atuar 

de forma discricionária. 

 

Já no que respeita à jurisdição contenciosa, cuidar-se-á de compor a lide, 

fazendo atuar a lei no caso concreto. Aí, a lide será o pressuposto de atuação do juiz e 

caberá a ele dizer qual das partes, à luz do ordenamento, tem razão. Elas não buscam, ao 

contrário da jurisdição voluntária, a integração de determinada relação de direito material, 

mas a solução de um estado de incerteza a respeito de um conflito de interesses, 

qualificado por uma pretensão resistida. O juiz, dessa forma, não estará livre para, em 

conjunto com as partes, buscar a solução mais oportuna e conveniente para o caso 

                                                 
272 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Direito e processo, 2ª ed., São Paulo:Malheiros, 2001, p. 65. 
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concreto. Se as partes não desejam a transação ou a conciliação, é dever do juiz compor a 

lide, afirmando qual pretensão deverá prevalecer. Nessa hipótese, o juiz pautar-se-á, 

necessariamente, por critérios de legalidade estrita, pois, via de regra, não se verá diante de 

normas de textura muito aberta. 

 

Na busca pela composição da lide, à vista da resistência a uma pretensão 

ligada a um direito, no mais das vezes meramente subjetivo, o juiz trabalhará com a 

aplicação de regras e não de princípios. E a aplicação de regras imporá um exercício de 

interpretação que se fará, normalmente, com base em critérios de legalidade estrita, sem a 

necessidade de que recorra a princípios. 

 

Porém, quando se tratar de interpretar regras ligadas a normas de textura 

aberta ou quando se cuidar de examinar conflitos entre princípios, ocorrerá hipóteses em 

que mais de uma solução se afigure correta, não sendo possível ao juiz delimitar, com a 

margem de certeza que existe nos casos de julgamento com base em legalidade estrita, qual 

a resposta certa. O juiz se deparará, conforme será exposto a seguir, com indiferentes 

jurídicos, no sentido de que, aplicada uma ou outra solução, ambas se afigurem corretas, 

cabendo a ele, portanto, uma escolha. 

 

Isso se verificará com maior incidência nos casos ligados ao chamado 

processo de conteúdo objetivo, em que, não obstante a presença ocasional de um interesse 

subjetivo à base do conflito, um interesse público, de maior envergadura, guiará o trabalho 

de interpretação jurisdicional. 

 

Assim, a afirmação de que não existe discricionariedade judicial não 

decorre do exame ontológico da jurisdição, mas da análise do modo do exercício da 

jurisdição e de qual a situação de direito material sobre que ela recai. 

 

Visto que a discricionariedade implica mais uma ideia de dever do que de 

poder e que o seu substrato é a busca do bem comum, em obediência ao interesse público 

primário, qualquer que seja o poder exercido – ou melhor, a função exercida -, 

administrativo ou jurisdicional, não se poderá perder de vista essa condicionante. Uno o 

poder, seria incongruente que a discricionariedade estivesse presente, como fator inerente, 
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no exercício de uma das funções e ausente no exercício de outra. Se há poder, pode haver 

discricionariedade. O que varia são as hipóteses em que ela pode se mostrar, vale dizer, 

quando a discricionariedade se justifica. 

 

Na jurisdição voluntária e na função administrativa, justifica-se a 

discricionariedade, condicionada pela busca do interesse público primário, na presença de 

indiferentes jurídicos. Quando, no caso concreto, diante de indiferentes jurídicos, não for 

possível visualizar qual a solução excelente – ou mais de uma solução parecer excelente -, 

a escolha pode se pautar pela discricionariedade. 

 

Na jurisdição contenciosa, por conta da relação de direito material que 

justifica o seu exercício – a existência de lide -, dificilmente o juiz se confrontará com a 

hipótese de indiferentes jurídicos para a solução do caso concreto. Haverá, ao menos 

conceitualmente, uma única solução justa a ser aplicada, pois se estará, ordinariamente, 

frente à interpretação de regras e não de princípios. Ausente a hipótese de indiferentes 

jurídicos, caberá ao juiz, conforme critérios de legalidade, compor a lide, não da maneira 

que lhe parecer mais oportuna e conveniente, mas transformando o comando abstrato em 

regra concreta. 

 

Mas foi dito que, ao lado do exame do direito material, é preciso tratar da 

exata compreensão dos limites do poder-dever discricionário. 

 

Vimos que o Poder é uno, mas diferentes as funções exercidas. 

Ontologicamente, portanto, são necessariamente semelhantes a função administrativa e a 

função jurisdicional, pois emanam do mesmo Poder. Característica própria da função 

jurisdicional é sua atuação em face de um conflito, mais ou menos intenso. Característica 

da administração é sua atuação na busca do bem comum, do interesse público primário. 

 

Para compor um conflito da maneira mais justa possível e para atuar o 

interesse público primário, parece necessário que juiz e administrador tenham, 

necessariamente, de interpretar. No primeiro caso, interpretar o conflito posto à sua frente e 

a norma aplicável à espécie. No segundo caso, interpretar, diante do caso concreto, qual o 

caminho a ser seguido para se alcançar o bem comum. 
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Se isso tudo é correto, por que à segunda interpretação chamaríamos 

discricionariedade e à segunda não? Uma primeira resposta já foi dada. A presença de 

indiferentes jurídicos, possibilitando margem de escolha, só estaria presente no exercício 

de função administrativa e, por semelhança, na atividade do juiz na jurisdição voluntária 

ou nos casos em que a imposição de um interesse público se sobrepujasse à mera busca do 

interesse subjetivo de uma das partes. No que concerne à jurisdição contenciosa, ao menos 

em tese e na maioria dos casos, a solução correta seria apenas uma. 

 

Há, ainda, um outro fator que vale ser examinado. A possibilidade de 

controle das decisões tomadas. 

 

A doutrina costuma afirmar que, no exercício de função jurisdicional, 

qualquer que seja a decisão tomada pelo juiz, ela será passível de controle das partes, 

mediante a interposição de recurso. É garantido aos litigantes o esgotamento das instâncias 

recursais até que, ao final, seja produzida a norma ao caso concreto. Essa, ao menos em 

tese, será a única solução justa para aquela hipótese. 

 

No exercício da função administrativa, na presença de mais de uma 

solução que pareça obedecer ao interesse público primário, poderá o administrador 

escolher a opção que lhe pareça mais adequada, segundo critérios de oportunidade e 

conveniência. O ato administrativo, emanado segundo essa esfera de mobilidade, será 

imune a controle, mesmo jurisdicional. 

 

No primeiro caso, ainda segundo a maior parte da doutrina, não interfere 

a vontade do juiz. Ele não se vê diante de indiferentes jurídicos, mas diante da necessidade 

de interpretar o caso concreto e aplicar a norma. Cuida-se de um esquema de subsunção, 

guiado pela legalidade. No segundo caso, após a interpretação, guiada pela busca do 

interesse público primário, atua a vontade do administrador, imune, portanto, a controle. 

 

E a imunidade, decorrente da discricionariedade, permite que a escolha 

seja feita segundo a razoabilidade, dado que, como lembra Teresa Arruda Alvim Wambier, 

“razões de ordem pragmática levam a que o sistema jurídico tenha certa espécie de 
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tolerância para com as decisões que não seriam ótimas, mas, simplesmente, muito boas, 

não sendo, em virtude da regra da separação de poderes, controlável pelo Poder Judiciário 

esta opção do agente público, porque feita dentro da margem de liberdade que lhe é 

conferida pela possibilidade de exercício de poder discricionário. Às vezes, por causa dos 

limites temporais e materiais com que conta uma decisão administrativa, está-se impedido 

de chegar até a decisão justa (correta, verdadeira). Assim, deve-se reconhecer a validade de 

decisões tidas como razoáveis quando não se tem condições de saber qual seria a correta. 

Esta conclusão nasce a) das limitações humanas, b) da necessidade que se tem de decidir 

agora, com os meios de que se dispõe, agora.”273 

 

Discordamos dessas conclusões, por duas razões. A primeira reside no 

fato de que, como examinaremos mais à frente, entendemos que a interpretação judicial 

não é um mero ato mecânico, de subsunção, mas de vontade. Compreendemos que, da 

mesma forma que o administrador, o juiz, ao tomar decisões, também exerce a sua vontade 

– de que forma e em que limites é o que veremos. A segunda razão de discordância se 

apoia na constatação de que, não obstante a possibilidade de controle das decisões judiciais 

por meio de recursos, haverá, sempre, uma última decisão, que, por sua vez, não será 

passível de recurso. E tal decisão, irrecorrível, pode, segundo entendemos, ser 

discricionária. 

 

A discricionariedade judicial não pode ser negada com base em um 

critério que não ataca a sua essência, mas, apenas, o modo de organização hierárquica dos 

Poderes Executivo e Judiciário e a maneira de formação da decisão. 

 

O procedimento de formação do ato executivo é bastante diferente do 

procedimento de formação da decisão judicial. Naquele, cuidando-se de ato discricionário, 

o controle da oportunidade e conveniência se faz a posteriori. O agente da administração 

age, de forma discricionária, de acordo com o quadro fático que se coloca à sua frente. 

Somente num momento posterior, os diversos aspectos da discricionariedade podem ser 

examinados. E tal exame, quando feito pela via judicial, incidirá de duas formas. Em 

primeiro lugar, examinar-se-á se o agente estava mesmo frente a uma hipótese de uso de 

discricionariedade e não de vinculação. Em seguida, se afirmativa a resposta, analisar-se-á 

                                                 
273 Recurso especial, recurso extraordinário e ação rescisória, 2ª ed., São Paulo:RT, p. 178. 
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se a discricionariedade foi exercida de maneira correta e dentro dos limites inerentes ao 

poder do agente. Somente se ultrapassadas essas duas fases, comprovando-se que o agente 

podia exercer poder discricionário e que buscou a solução excelente ao caso concreto, é 

que o ato não será passível de controle. 

 

A decisão judicial, por seu turno, é criada de maneira absolutamente 

diferente. A participação das partes, em contraditório, é prévia a ela e não posterior. A 

fundamentação da decisão justifica-se à vista do devido processo legal e possibilita o 

controle da decisão a ser tomada. 

 

Nos casos em que uma decisão é tomada com base em critérios de 

escolha – discricionária, à vista de indiferentes jurídicos – é sempre possível o controle por 

via de recurso. Por força da estrutura hierárquica do Poder Judiciário – e não por causa da 

natureza jurídica da decisão -, a solução encontrada pelo juiz será passível de recurso. 

Subindo na cadeia de recursos, no entanto, sempre se chegará a uma última instância. A 

decisão por ela tomada, mesmo que baseada numa escolha, pautada na interpretação de 

valores – e, segundo entendemos, discricionária -, já não será passível de controle por meio 

de outro recurso. 

 

Por isso, parece que negar a discricionariedade judicial com apoio na 

existência de controle, por meio de recurso, além de não se tratar de uma objeção de cunho 

ontológico, não encontra arrimo numa análise mais acurada. 

 

Agora, para aprofundar nossas conclusões, tratemos de trilhar, passo a 

passo, o caminho que nos leva a elas. Passemos a estudar a contraposição que usualmente 

se faz entre interpretação e discricionariedade. 
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5.3. Discricionariedade e interpretação 

 

 

Parte da doutrina identifica a interpretação de conceitos jurídicos 

indeterminados com o exercício de discricionariedade pelo juiz. Já outra parte, 

preponderante, distingue-os absolutamente. 

 

Com efeito, para a doutrina dominante, a margem de liberdade concedida 

pelo ordenamento ao juiz não implica a eleição de tal ou qual decisão segundo critérios de 

oportunidade e conveniência, como ocorre com o administrador, em casos específicos. 

Juízes atuam conforme balizas de legalidade, devendo buscar no próprio ordenamento a 

correta solução para o caso concreto. Cuida-se de hermenêutica, interpretação, não 

discricionariedade. 

 

Bedaque sintetiza, com a clareza que lhe é peculiar, a posição da doutrina 

dominante. Após afirmar que “o que se costuma denominar ato discricionário do juiz, em 

geral, não passa de interpretação e aplicação da norma jurídica ao caso concreto”, conclui: 

“salvo engano, estamos utilizando a expressão discricionariedade em sentido diverso 

daquele que, ao menos no Brasil, emprega-se no âmbito do direito administrativo. 

Liberdade de escolha, segundo critérios de conveniência e oportunidade (poder 

discricionário) não se confunde com maior liberdade na interpretação de regras legais, 

tendo em vista a utilização de termos vagos, abertos, pelo legislador. O juiz, embora 

frequentemente deva valer-se até de outros ramos da ciência para encontrar o verdadeiro 

sentido da regra e aplicá-la ao caso concreto, não age discricionariamente, pois não tem o 

poder de escolher entre várias opções possíveis, mas o dever de encontrar aquela mais 

adequada à situação que se lhe apresenta.”274 

 

                                                 
274 BEDAQUE, José Roberto Santos, Discricionariedade judicial, Revista Forense, vol. 354, março-abril de 
2001, p. 187/195. Na doutrina estrangeira, dentre outros, cite-se Fazzalari, que afirma: “Del pari, è 
inaccettabile l`assunto, de matrice giusliberistica, che l`interpretazione della norma sostanziale contenga 
una componente di discrezionalità (cosi Raselli, ‘Il potere discrezionale del guidice civile, I, Padova, 1927, 
162 s.s.): il giudice è tenuto all`impiego di canoni ermeneutici che non gli consentono di esorbitare, con 
proprie scelte, dall`ambito del valore canonizzato dalla norma” (FAZZALARI, Elio, Processo e 
giurisdizione, Rivista di Diritto Processuale, 1993, p. 16, nota de rodapé n. 48). Alessandro Raselli, citado 
por Fazzalari, ainda defende a discricionariedade judicial em outro trabalho: Studi sul potere discrezionale 
del giudice civile, Milano:Giuffrè, 1975. 
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É no ordenamento jurídico, segundo se diz tradicionalmente, que o juiz 

encontrará os limites de sua atuação. Porém, tal ordenamento, como obra humana, é 

elaborado por meio de palavras e, portanto, passíveis de interpretação. 

 

A interpretação, segundo Eros Grau, não se esgota no compreender. Ela 

implica demonstrar algo. É “uma operação de mediação que consiste em transformar uma 

expressão em uma outra, visando a tornar mais compreensível o objeto ao qual a 

linguagem se aplica.”275 

 

São valiosos os ensinamentos de Eros Roberto Grau em relação ao tema 

dos conceitos jurídicos indeterminados.276 O autor inicia sua exposição tratando do direito 

e da linguagem e da forma como se relacionam, explicitando seus três diversos sentidos: a 

língua e o discurso; a linguagem como objeto de disciplina jus-normativa; e o direito 

enquanto linguagem. 

 

A linguagem, tal como a concebemos, constitui-se em sistemas ou 

conjuntos de símbolos convencionais. Trata-se dos símbolos que convencionalmente 

usamos para expressar o sentido das coisas. Da mesma maneira, as palavras são os rótulos 

que colocamos nas coisas, para podermos falar sobre elas. 

 

Segue o professor explicando que os significados das palavras ou 

expressões linguísticas são dependentes, sempre, de uma convenção, que pode ser explícita 

e ad hoc ou tácita e geral. No primeiro caso, estão inseridas as linguagens artificiais; no 

segundo, as linguagens naturais. 

 

A linguagem jurídica, sempre no dizer de Eros Grau, é exemplo de 

linguagem natural. Não há a criação de termos específicos da ciência jurídica, como 

acontece em outros ramos do conhecimento. A ciência jurídica, ocupando-se, 

primordialmente, das relações humanas e da forma de sua regulação, utiliza-se de 

linguagem oriunda, exatamente, do campo que regula. Daí porque a linguagem jurídica 

apresenta certas zonas de penumbra e é, atual ou potencialmente, vaga e imprecisa. 

                                                 
275 GRAU, Eros Roberto, O direito posto e o direito pressuposto. 6. ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 
2005. p. 207. 
276 GRAU, Eros Roberto, Direito, conceitos e normas jurídicas, São Paulo:RT, 1988, pp. 55/84. 
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A vagueza e a imprecisão da linguagem jurídica advém do fato de que 

determinados conceitos, transpostos para o campo do direito, terão de ser necessariamente 

interpretados, do que deriva a incerteza que deveras se verifica na aplicação das leis. 

 

Ambiguidade e imprecisão, diz-se, são marcas características da 

linguagem jurídica. Mas isso é corolário do fato, imperativo, de que as leis, como 

comandos, possuem a característica inafastável da generalidade e abstração. O que não se 

deve confundir é a verificação, sempre indesejável, de má técnica legislativa, com a 

necessária ambiguidade e imprecisão dos textos legais – essas, sim, desejáveis e 

necessárias. 

 

Segundo Larenz277, o que importa é que as palavras e expressões 

jurídicas ganhem, na linguagem jurídica, sentidos mais precisos do que aqueles que têm na 

linguagem usual. Portanto, ainda que ambíguas e imprecisas, as palavras e expressões 

jurídicas expressam significações sempre determináveis. Conforme assinala Bobbio, 

“interpretar significa remontar do signo (signum) à coisa significada (designatum), isto é, 

compreender o significado do signo, individualizando a coisa por este indicada.”278 

 

No que se refere aos conceitos jurídicos, mais exatamente, Eros Grau 

parte da noção aristotélica de que o conceito “compreende, em sentido amplo, a simplex 

apprehensio rei, envolvendo também a representação sensitiva ou imagem do objeto 

conceituado. Em sentido estrito, compreende a simplex apprehensio essentiae rei. Ao 

formulá-lo, extraímos mentalmente do objeto sua aparência singular ou individual. Daí 

porque o conceito, em oposição à imagem ou representação concreta, ou gráfica, é sempre 

abstrato.”279 

 

Diz o autor, em festejada obra: 

 

                                                 
277 Apud GRAU, Eros Roberto, Direito, conceitos e normas jurídicas, São Paulo:RT, 1988, p. 60. 
278 BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito, tradução e notas Márcio 
Pugliesi, Edson Bini, Carlos E. Rodrigues, São Paulo:Ícone, 2006, p. 212. 
279 ob. cit. p. 61. 
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“(i) a cada conceito corresponde um termo; este – o termo - é o signo 

linguístico do conceito; assim, o conceito, expresso em seu termo, é a coisa (signo) que 

representa outra coisa (seu objeto); o conceito, na concepção aristotélica, está referido, pela 

mediação do termo (signo do conceito), a um objeto; 

 

(ii) os conceitos jurídicos não são referidos a objetos, mas, sim, a 

significações; não são conceitos essencialistas; 

 

(iii) o conceito - essencialista ou não – é produto da reflexão, 

expressando uma suma de ideias; 

 

(iv) o conceito essencialista, expressado, é o signo de uma coisa; seu 

objeto é a coisa; está no lugar da coisa; é o primeiro signo do objeto; 

 

(v) o conceito jurídico, expressado, é o segundo signo de um primeiro 

signo: a significação da coisa (coisa, estado ou situação); está no lugar não da coisa (coisa, 

estado ou situação), mas da significação atribuível – ou não atribuível à coisa (coisa, estado 

ou situação); 

 

(vi) assim, os conceitos jurídicos são signos, ou seja, signos de 

significações atribuíveis – a coisas, estados ou situações.”280 

 

Os conceitos jurídicos não têm como objeto, portanto, uma coisa, porém 

significações. Não são essencialistas. O objeto do conceito jurídico não existe ‘em si’, já 

que dele não há representação concreta nem gráfica. 

 

Ainda conforme Eros:  

 

“O conceito – essencialista ou não – é produto da reflexão, entendida esta 

como uma suma de ideias. Quando expressado, através do termo, o conceito envolve um 

ato de expressão. O termo é a expressão do conceito. Essa expressão é um signo. 

 
                                                 
280 GRAU. Eros Roberto, O direito posto e o direito pressuposto. 6. ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros 
Ed., 2005. pp. 195/196. 
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No conceito temos uma ideia universal. O conceito é a representação de 

uma ideia universal que, quando intencionada, conduz à formulação de uma imagem no 

pensamento do intérprete.”281 

 

Temos, didaticamente, o seguinte esquema: significação atribuível à 

coisa = primeiro signo; expressão do conceito (termo) = segundo signo; imagem produzida 

pelo conceito = terceiro signo. 

 

Observa-se, segundo essa linha de raciocínio, que a indeterminação não é 

dos conceitos jurídicos (ideias universais), mas de suas expressões (termos). Seria mais 

adequado falar em termos indeterminados de conceitos e não em conceitos indeterminados. 

Não existem conceitos indeterminados. Se é indeterminado o conceito, segundo conhecida 

objeção do autor, não é conceito. 

 

No que pertine aos conceitos e definições jurídicas, observa-se, ainda, 

que “a definição jurídica é a explicitação do termo do conceito e não deve ser confundida 

com o conceito jurídico. Este é o signo de uma significação, expressado pela mediação do 

termo. A definição jurídica está referida ao termo e não diretamente ao conceito; 

consubstancia uma explicitação do termo do conceito.”282 

 

Voltando aos chamados conceitos jurídicos indeterminados, há de se 

repetir que os conceitos consubstanciam sumas de ideias que, para se realizarem como 

conceitos, hão de ser, no mínimo, determinadas. A mencionada indeterminação dos 

conceitos jurídicos, pois, não é deles, mas, sim, dos termos que os expressam, por conta de 

sua ambiguidade ou imprecisão. 

 

O autor, feita a ressalva acima, utiliza a expressão conceitos jurídicos 

indeterminados ou conceitos abertos. Os parâmetros de preenchimento dos conceitos 

devem ser buscados na realidade, inclusive na consideração das concepções políticas 

predominantes, concepções essas que variam conforme a atuação das forças sociais. 

 

                                                 
281 GRAU, Eros Roberto, Direito, conceitos e normas jurídicas, São Paulo, RT, 1988, p. 63. 
282 GRAU, Eros Roberto, Direito, conceitos e normas jurídicas, São Paulo, RT, 1988, p. 71. 
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Na verdade, interpretação, conforme explica Karl Larenz, é o meio pelo 

qual, ao lermos um texto legal, “entendemos a exposição, o esclarecimento do sentido nele 

encerrado.”283 

 

Os textos, elaborados segundo a linguagem corrente de cada povo, 

invariavelmente possuem palavras de significados abertos e sua interpretação muda de 

acordo com o momento histórico no qual a lei é aplicada. Aliás, essa é a única forma que 

possibilita que as leis não envelheçam precocemente. 

 

Taruffo, ao tratar da interpretação da lei pelos juízes, lembra que os 

modelos de legislação simples, racional e coerente estão ultrapassados. A produção 

legislativa, em todos os ordenamentos, é incontrolável. As alterações constantes da 

economia e da sociedade inspiram essa produção e fazem com que surjam lacunas, pois o 

legislador nunca acompanhará as mudanças na mesma velocidade com que elas 

ocorrem.284 

 

A razão maior da interpretação, portanto, está no fato de que a lei é 

elaborada por meio da linguagem. Como obra humana, é naturalmente imperfeita.285 

Adverte Mário Guimarães que “a lei – lemos algures este pensamento – é, por vezes, como 

as águas paradas de um lago que ocultem, no fundo, cipós e ninhos de serpentes. Na sua 

tranquilidade pode enganar, com princípios ocultos, os intérpretes descuidosos. A regra in 

claris interpretatio cessat, que dominou em tempos idos, é hoje obsoleta.”286 

 

No mesmo sentido, observa Maximiliano que “toda lei é obra humana e 

aplicada por homens; portanto imperfeita na forma e no fundo, e dará duvidosos resultados 

práticos se não verificarem, com esmero, o sentido e o alcance de suas prescrições.”287 

 

                                                 
283 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. 2. ed. Tradução de José de Souza e Brito e José 
Antonio e Veloso. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1969. p. 355-356. 
284 TARUFFO, Michele. Sui confini: scritti sulla giustiza civile, cit., p. 203. 
285 Observa Larenz: “Conceitos físicos e matemáticos e fórmulas químicas poderão ser unívocos; as palavras 
e as associações de palavras da nossa linguagem legal, extraídas, na maioria, da linguagem corrente, e 
formadas em parte pelo legislador para os seus fins, em regra não o são.” (LARENZ, Karl. Metodologia da 
ciência do direito, cit., p. 356). 
286 GUIMARÃES, Mário. O juiz e a função jurisdicional, Rio de Janeiro:Forense, 1958, p. 326. 
287 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998. p. 
10. 
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Ao interpretar a lei, o juiz, ao mesmo tempo, estará aplicando o direito. 

Segundo Taruffo, a subsunção do fato à norma corresponde à aplicação do direito e só 

pode ocorrer após a interpretação feita pelo juiz. Tal interpretação é o resultado final de um 

particular círculo hemenêutico que liga dialeticamente o fato à norma. Assim, o fato é 

juridicamente qualificado, e a norma, interpretada de forma conexa àquele fato concreto 

em relação ao qual é aplicada.288 

 

Interpretação e aplicação, dessa forma, são atividades que se 

superpõem.289 O juiz, intérprete autêntico na lição de Hans Kelsen, cria normas concretas 

ao interpretar as leis, construindo, assim, a norma de decisão. Ao mesmo tempo em que 

interpreta, o juiz aplica a lei e, conformando-a ao caso concreto, cria tal norma de decisão. 

É, ainda, de Larenz a observação: “na prática a interpretação da lei e a sua aplicação a dada 

situação de fato não são dois processos mentais completamente separados um do outro, 

antes se condicionam e interpenetram mutuamente.”290 

 

Cuida-se, portanto, de falar da atividade criativa dos juízes, ao aplicar a 

lei, ao interpretar o direito – o tema será novamente tratado no último item deste capítulo. 

 

Frequentemente os juízes são chamados a interpretar conceitos jurídicos 

vagos, cláusulas abertas e deverão fazê-lo de acordo com os fins do Estado, o bem-estar da 

sociedade. Não se trata, portanto, de discricionariedade absoluta, mas de criatividade 

interpretativa, que encontra limites exatamente na vontade do Estado, posta, em primeiro 

plano, na sua lei maior, a Constituição Federal.291 

 

Não obstante o respeito às normas constitucionais e infraconstitucionais, 

é certo que sobra grande espaço de criatividade aos juízes na interpretação da lei. E ao 

                                                 
288 TARUFFO, Michele. Sui confini: scritti sulla giustiza civile, cit., p. 197/198. 
289 cf. GRAU, Eros Roberto, O direito posto e o direito pressuposto, cit., p. 207/208. 
290 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito, cit., p. 354. 
291 Dinamarco expõe os limites a que o juiz está sujeito em sua atividade criativa: “Quando o juiz extrapola 
os lindes da lei e dos valores que o clima axiológico da sociedade projeta sobre os fatos em exame, quando 
ele traz os seus sentimentos e preferências pessoais e os projeta sobre o julgamento que em nome do Estado 
é chamado a fazer, ele poderá estar criando realmente, mas isso não significa que criar seja sua função 
institucionalizada.” E mais adiante, ressalta: “A sujeição do juiz à lei, que não se traduz em culto servil às 
palavras desta, é impeditiva da livre invenção jurídica, tendo-se o governo das leis como inerência dos 
sistemas jurídicos em que vivemos e como imperativo axiológico da segurança jurídica.” (DINAMARCO, 
Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo, cit., p. 241/242). 
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interpretar a lei, o juiz estará, na verdade, criando o direito, na medida em que, como 

observou Cappelletti, interpretação e criação do direito não são conceitos contrapostos.292 

 

É nesse sentido que Rodolfo Luis Vigo aponta que não se verifica “uma 

diferença substancial entre o legislador e o juiz, mas, sim, diferenças bem quantitativas; 

assim, aquele fala imperativamente para pessoas e casos indeterminados, enquanto o juiz 

fala imperativamente para pessoas e casos determinados.”293 

 

A interpretação de normas jurídicas abertas pressupõe, portanto, 

escolhas, ainda que pautadas em critérios técnicos, mas nunca desvinculadas dos campos 

social e político. 

 

E escolhas, por seu turno, demandam a inserção do juiz na sociedade em 

que vive, a constante preocupação em se atualizar e estar atento aos problemas sociais, às 

necessidades da população. Afinal de contas, as decisões que tomar, além de sua natural 

abrangência, terão caráter prospectivo, orientando futuras interpretações.294Por isso, 

Marinoni ressalta: “quando se insiste na necessidade de o juiz atribuir sentido ao caso 

levado à sua análise, deseja-se, antes de tudo, dizer que ele não pode se afastar da realidade 

em que vive. Se a percepção das novas situações, derivadas do avanço cultural e 

tecnológico da sociedade, é fundamental para a atribuição de sentido aos casos que não 

estão na cartilha do Judiciário, a apreensão dos fatos sociais, que atingem a família, a 

empresa, o trabalho etc., é igualmente imprescindível para a atribuição de um sentido 

contemporâneo aos velhos modelos capazes de ser estratificados em casos.”295 

 

                                                 
292 CAPPELLETTI, Mauro, Juízes legisladores? Tradução de Giudici legislatori? por Carlos Alberto Álvaro 
de Oliveira. Porto Alegre:Fabris, 1988. 
293 VIGO, Rodolfo Luis. Interpretação jurídica. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2005. p. 105. 
294 “É importante frisar que toda decisão judicial encerra uma operação complexa de raciocínio, não podendo 
ser considerada como um fim último, mas, sim, como um destacado elemento no processo contínuo de 
resolver pendências no foro do direito. O Judiciário não se presta exclusivamente para decidir conflitos 
concretos, mas ainda deve cuidar para que as suas decisões possam servir de orientação para casos futuros.” 
(TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente judicial como fonte do direito, São Paulo: Ed. Revista dos 
Tribunais, 2004. p. 25). 
295 MARINONI, Luiz Guilherme, A jurisdição no Estado Contemporâneo, in Estudos de direito processual 
civil: homenagem ao professor Egas Dirceu Moniz de Aragão, Luiz Guilherme Marinoni (coord.), São 
Paulo:RT, 2005, p. 49. 
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Acentuam-se, sem dúvida, o caráter político das decisões judiciais e a 

responsabilidade dos juízes.296 A relevância das decisões tomadas, por exemplo, em ações 

coletivas297 exige que o juiz, além da inserção social acima mencionada, possua 

conhecimentos multidisciplinares e esteja constantemente atualizado.298 

 

Apenas dessa forma será possível, no dizer de José Eduardo Faria, 

passar-se de uma concepção passiva a uma concepção ativa de aplicação do direito pela 

magistratura, garantindo-se o amplo acesso à justiça e decisões de caráter prospectivo, com 

preocupação político-social, valorizando-se a função promocional do direito.299 

 

Entretanto, o juiz deverá estar atento aos limites de sua criatividade ao 

interpretar as leis. Aqui, temos que é preciso entender como o termo discricionariedade 

deve ser compreendido, quando aplicado ao juiz. Com efeito, ele não pode, em sua 

atuação, pautar-se sempre por critérios de conveniência e oportunidade. Na verdade, a 

criatividade com que atua o juiz encontra limites. Há, sempre, uma margem de escolha do 

                                                 
296 “Aprofundando a discussão, os responsáveis por estas concepções de caráter mais crítico e 
problematizante levantam um tema importante (e que já foi entreaberto no item 1.2): o da ‘responsabilidade’ 
da magistratura no exercício de suas funções judicantes. Na medida em que a compreensão de uma norma se 
apoiaria inevitavelmente numa pré-compreensão preliminar enraizada na própria situação histórica do 
julgador de cada caso concreto, dizem eles, jamais haveria uma reprodução mecânica e automática do 
conteúdo normativo das leis e dos códigos, mas, sim, uma espécie de ‘produção subjetiva’ dotada, 
evidentemente, de uma inequívoca função político-jurídica; portanto, indagam, seria possível ‘controlar’ 
‘racionalmente’ as atividades judiciais, a fim de que o resultado final pudesse ser a expressão minimamente 
convincente de um ‘direito objetivo’? (FARIA, José Eduardo Campos de Oliveira. Justiça e conflito: os 
juízes em face dos novos movimentos sociais, cit., p. 70). 
297 “No que diz respeito aos aspectos estruturais do sistema de pacificação pelo processo, a tendência mais 
expressiva é a de coletivização da tutela jurisdicional, que também é portadora de enorme relevância 
política...” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do processo civil moderno, ob. cit., t. 2, p. 754-
755). 
298 “Inadmissível o juiz distante, em seu gabinete, como se desvinculado da sociedade. A heterogeneidade 
exige estudos também heterogêneos e intercomplementares. O Direito não é a única ciência humana a 
merecer atenção do juiz. Ao contrário, ele precisará, cada vez mais, embrenhar-se no universo da Economia, 
da Administração, da Sociologia, da Psicologia, da Antropologia, da História.” (NALINI, José Renato, A 
formação do juiz brasileiro, in Formação jurídica, 2ª ed. São Paulo:RT, 1999. p. 146). 
299 “Trata-se, como se pode constatar no quadro comparativo apresentado ao final deste parágrafo (e que 
complementa os dois quadros anteriormente apresentados no capítulo 1), de uma concepção ativa da 
instituição judicial. Uma concepção que, de forma muito esquemática: a) relativiza – embora não os 
abandone de todo – os métodos de caráter lógico-dedutivo e as técnicas formais de subsunção por parte dos 
magistrados, na consciência de que eles, na aplicação de normas gerais e abstratas para cada caso concreto, 
estão sempre frente a alternativas decisórias diversas e igualmente possíveis, válidas e compatíveis com o 
direito preestabelecido pelo ordenamento normativo vigente, e, por consequência; b) enfatiza a relevância da 
‘concretização’ e da ‘contextualização’ da lei na dimensão histórica e sociológica dos fatos sociais, 
valorizando a ‘razão prática’ dos intérpretes como uma espécie de pauta metódica capaz de servir de guia 
para a obtenção de decisões jurídicas eficazes e sentenças consideradas justas na perspectiva das partes em 
confronto.” (FARIA, José Eduardo Campos de Oliveira. Direito e justiça:a função social do judiciário, cit., 
p. 79). 
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juiz ao decidir o caso concreto. Mesmo quando utiliza um ou outro critério de 

interpretação, fá-lo obedecendo a essa margem.300 

 

Na lição de Salvatore Satta, o juízo de oportunidade que pauta a atuação 

do juiz se mede pela tutela dos interesses públicos primários e, embora a arbitrariedade 

seja intrínseca ao seu exercício – derivado da jurisdição, “nem aqui se reconhece um poder 

de discrição em sentido técnico, pois que se trata sempre de aplicar a norma, seja de algum 

modo optando entre várias possíveis motivações.”301 

 

Eros Grau, lembrando a lição de Hans Kelsen, assevera que o intérprete 

autêntico não produz a norma livremente. Não há verdadeira discricionariedade, mas 

vinculação aos textos de direito, notadamente aos princípios. A abertura dos textos, 

essencial para a contínua adaptação do direito à realidade social, não é absoluta. O juiz 

estará sempre, para Eros, pautado por critérios de legalidade.302 

 

E é o ordenamento jurídico que guiará, por seus princípios, a atividade 

jurisdicional. O juiz há de fundamentar suas decisões, de modo claro e preciso, 

justificando-as.303 O importante, diga-se de novo, é que se guie pelo bem comum. Na feliz 

expressão de Mário Guimarães: “Terá o magistrado em mente que o direito visa ao bem-

estar do povo, o respeito às liberdades individuais, o progresso da nação, a paz social.”304 

Ou, como enfatiza Dinamarco: “a regra de ouro em toda interpretação jurídica consiste na 

atenção ao bem comum, ou seja, às projeções da lei sobre a vida das pessoas, dos grupos e 

da própria sociedade, com a responsabilidade de causar-lhes sensações felizes segundo 

critérios de justiça.”305 

 

                                                 
300 José Ignácio Botelho de Mesquita, após obtemperar que a lei expressa a vontade do povo, aduz: “Negar a 
vinculação do juiz e, portanto, a vinculação da sentença à lei, é negar simplesmente a vinculação do juiz com 
o povo a que ele pertence e isolá-lo num páramo solitário onde não vivam mais que juízes.” (MESQUITA, 
José Ignácio Botelho de, As novas tendências do direito processual: uma contribuição para o reexame, in 
Revista Forense, Rio de Janeiro, v. 98, n. 361, p. 57, maio/jun. 2002). 
301 SATTA, Salvatore, Direito processual civil, tradução e notas de Ricardo Rodrigues Gama. Campinas: 
LZN, 2003. v. 1, p. 251. 
302 GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto, cit., p. 207/210. 
303 Ensina Taruffo que a falta de critério ou fundamentação das escolhas traz o risco de arbítrio dos juízes. A 
justificação, via fundamentação, afasta esses riscos, possibilitando o controle dos atos e das escolhas feitas. 
(TARUFFO, Michele. Sui confini: scritti sulla giustiza civile, cit., p. 214/217). 
304 GUIMARÃES, Mário. O juiz e a função jurisdicional, cit., p. 331. 
305 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, cit., v. 1, p. 105. 
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Na busca da solução correta ao caso concreto, porém, haverá casos em 

que a interpretação levará a mais de uma solução justa, ou a mais de uma solução razoável. 

 

Dificilmente se poderia chegar a uma situação ideal, como propagada por 

Enterría, quando afirma que os conceitos indeterminados não conduzem a uma situação de 

indeterminação em sua aplicação. Para o autor, a aplicação dos conceitos indeterminados 

só permitiria uma única solução justa. Contrariamente, o exercício da potestade 

discricionária permitiria uma pluralidade de soluções justas ou, em outros termos, optar 

entre alternativas que são igualmente justas desde a perspectiva do Direito. Daí por que a 

discricionariedade seria essencialmente uma liberdade de eleição entre alternativas 

igualmente justas ou entre indiferentes jurídicos, ao passo que a aplicação de conceitos 

indeterminados seria um caso de aplicação da lei. 

 

Também Emilio Betti aponta para o fato de que, ainda que difícil a 

valoração da lei e a apreensão de seu significado na passagem da abstração para o caso 

concreto, a solução exata, isto é, conforme a correta valoração, é, ao menos em teoria, uma 

só. Não são admissíveis considerações de oportunidade ou a utilização de diferentes 

medidas no que toca à análise de casos concretos semelhantes em determinado momento 

histórico. Onde ocorra determinada situação de fato, a decisão deve ser idêntica, 

dispensando exames pautados em oportunidade ou conveniência – ao contrário do que 

ocorre na discricionariedade administrativa, chamada pelo autor de discricionariedade 

pura.306 

 

Não se deve perder de vista, no entanto, a importante ressalva de Eros 

Roberto Grau à lição de Enterría. O autor lembra que os fenômenos jurídicos comportam, 

                                                 
306 BETTI, Emilio, Interpretazione della legge e degli atti giuridici (teoria generale e dogmatica), 2ª ed., 
Milano:Giuffrè, 1971, p. 155/156. Mais adiante, o autor conclui: “Per quanto elastico possa essere il criterio 
extragiuridico al quale la norma rinvia...l`idea della legge è che esista oggetivamente un criterio ben 
definito, e che il giudice-interprete non abbia se non a scopirlo, senza poter sostituire a tale ricerca un mero 
apprezzamento discrezionale. Non c`è differenza di qualità nell`apprezzamento interpretativo fra l`ipotesi di 
disposizione precisa e l`ipotesi  che all`interprete sia lasciato un più largo margine e spazio di libertà, una 
maggior latitudine di apprezzamento – come del resto, può accadere anche nella valutazione di proce e 
quindi nellà accertamento del fato. Fra la stretta subordinazione a disposizioni percise (nella prima ipotesi) 
e l`apprezzamento, pur sempre vincolato, che si ha nella seconda ipotesi, no si può tracciare una 
delimitazione rigorosa: dall`una all`altro non vi è che un traspasso graduale. Nell`un caso e nell`altro, 
considerazione di opportunità non sono ammissibili. Il criterio di decisione è necessariamente unico in un 
dato momento storico, ovunque ricorra la medesima situazione di fatti, non essendo consentito l`uso di due 
pesi e di due misure.” (ob. cit,. p. 159/160) 
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sempre, mais de uma solução normativa, não existindo soluções exatas para eles. O juiz 

deve buscar soluções corretas, visto que não há unidades de soluções justas. Afirma Eros: 

“Nego, peremptoriamente, a existência de uma única resposta correta (verdadeira, 

portanto) para o caso jurídico – ainda que o intérprete esteja, através dos princípios, 

vinculado pelo sistema jurídico. Nem mesmo o juiz Hércules (Dworkin) estará em 

condições de encontrar para cada caso uma resposta verdadeira, pois aquela que seria a 

única resposta correta simplesmente não existe.”307 

 

Ainda assim, em outro ensaio, o autor é categórico em suas afirmações. 

Veja-se: “Insisto nisso: o que se tem denominado de discricionariedade judicial é poder de 

criação da norma jurídica que o intérprete autêntico exercita formulando juízos de 

legalidade (não de oportunidade). A distinção entre ambos esses juízos encontra-se em que 

o juízo de oportunidade comporta uma opção entre indiferentes jurídicos, procedida 

subjetivamente pelo agente; o juízo de legalidade é atuação, embora desenvolvida no 

campo da prudência, que o intérprete autêntico empreende atado, retido, pelo texto 

normativo e, naturalmente, pelos fatos.”308 

 

Regina Helena Costa, ao lado da lição de Enterría, traz, como similar, o 

ensinamento de Sainz Moreno: “existe discricionariedade quando a autoridade 

administrativa pode escolher, entre várias decisões, de modo que, na vontade do legislador, 

qualquer delas é juridicamente admissível e tem o mesmo valor; existe um conceito 

jurídico indeterminado, por sua vez, quando só uma decisão é juridicamente 

admissível.”309 

 

E completa a autora, dando a sua opinião a respeito da diferença entre a 

discricionariedade e a interpretação de conceitos jurídicos indeterminados: 

 

“A nosso ver, a essência da distinção reside num único elemento, sempre 

presente na discricionariedade e ausente na interpretação: a vontade do agente aplicador da 

                                                 
307 GRAU, Eros Roberto, Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito, São Paulo:Malheiros, 
2003, p. 36. 
308 GRAU, Eros Roberto, Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito, São Paulo:Malheiros, 
2003, p. 53. 
309 COSTA, Regina Helena, Conceitos jurídicos indeterminados e discricionariedade administrativa, in 
Revista de Direito Público, nº 95, julho-setembro de 1990, ano 23, p.132. 
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norma. Enquanto nesta a vontade do intérprete é irrelevante, posto que seu objetivo é, 

utilizando-se de critérios preexistentes, precisar a vontade legal, na discricionariedade a 

norma declara que a vontade do agente será a vontade da lei, o que justifica, por si só, a 

multiplicidade de alternativas possíveis in abstrato.” 

 

(...) 

 

“O emprego, pela lei, de conceitos jurídicos indeterminados pode ou não 

conduzir à atribuição de liberdade discricionária à administração. A resposta só pode ser 

fornecida casuisticamente, tendo em vista o tipo de conceito utilizado pela norma. 

 

Os conceitos de experiência ou empíricos são determináveis mediante 

interpretação e, portanto, não conferem margem de liberdade ao administrador. 

 

Os conceitos de valor só são determináveis mediante escolha, pelo 

administrador, de uma entre as várias significações possíveis em tese, conferindo a este 

verdadeira discricionariedade.”310 

 

Tereza Arruda Alvim Wambier311 aborda o tema, esclarecendo que, para 

o Juiz, o que há é um espaço de liberdade de investigação crítica. O que o Judiciário faz é 

buscar a melhor solução, ou seja, a solução correta. São inconfundíveis as noções de 

dificuldade na busca da melhor solução e indiferença entre soluções igualmente corretas. 

Na interpretação de conceitos vagos, o juiz exerce atividade eminentemente interpretativa. 

 

A distinção entre essa atividade interpretativa e a atividade discricionária 

está em que, na primeira, a vagueza da norma tem em vista que o intérprete – o juiz – 

encontre a solução justa, ainda que o caminho percorrido seja extremamente difícil. Não se 

                                                 
310 ob. cit. pp. 133/137. 
311 Existe a discricionariedade judicial?, in Revista de Processo, n. 70, abril-junho de 1993, p.232/234. As 
conclusões da ilustre professora são circundadas por diversos autores em obra a ela dedicada: Os poderes do 
juiz e o controle das decisões judiciais, coord. José Miguel Garcia Medina et al, São Paulo:RT, 2008. Dentre 
os artigos que vão ao encontro das proposições, destacam-se: Existe discricionariedade judicial? 
Discricionariedade x termos jurídicos indeterminados e cláusulas gerais (GÓES, Gisele Santos Fernandes); 
Anotações sobre a discricionariedade judicial (LOPES, Maria Elizabeth de Castro); A (im)possibilidade de 
discricionariedade judicial na inscrição do magistrado no sistema Bacen-Jud (GUIMARÃES, Rafael de 
Oliveira); Conceitos jurídicos indeterminados e discricionariedade judicial no processo civil (CRAMER, 
Ronaldo). 
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cuida de escolha, baseada em critérios de oportunidade e conveniência, pois ao juiz não se 

abre a possibilidade de opção entre indiferentes jurídicos. 

 

O sistema, contudo, tolera, por razões pragmáticas, que haja pluralidade 

de decisões baseadas na mesma norma, uma vez que, tratando-se de conceitos vagos, a 

única interpretação correta é figura existente apenas em tese. No julgamento concreto de 

casos, a atividade interpretativa dos juízes pode levar a diferentes conclusões. 

Ontologicamente, não há meios seguros de se determinar a única solução justa, muito 

embora os Tribunais Superiores se esforcem por exercer sua função nomofilácica, na busca 

de uma interpretação e aplicação do direito, na medida do possível, uniforme. 

 

Do apanhado de todas essas valorosas contribuições ao estudo da 

interpretação e da discricionariedade, não nos convence a tese de que, ao menos nos casos 

de conceitos jurídicos indeterminados, ou normas de textura aberta, quando haja um valor 

a ser aplicado – e, portanto, interpretado – não haja o juiz com discricionariedade. 

 

Acreditamos que não seja possível dissociar a interpretação, em 

determinadas situações, de uma escolha a ser feita pelo juiz. E que tal escolha traduzirá 

exercício de discricionariedade. 

 

Os casos em que isso ocorre, como regra, são aqueles assemelhados ao 

processo civil de conteúdo objetivo, cuja aproximação à jurisdição voluntária já se 

justificou neste trabalho. Trata-se de casos cuja decisão implicará o cotejo entre valores, 

tendo como vetor a busca da melhor solução, ainda que haja mais de uma solução razoável. 

 

Dois autores trataram desse tema com maestria e qualquer estudo que se 

faça sobre discricionariedade judicial não pode passar ao largo de suas conclusões. A 

contraposição entre as teses de Dworkin e Hart merece um item destacado, acrescido – 

visto que se opta pelo positivismo – da análise da posição de Kelsen. 
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5.4. Análise da discricionariedade em Dworkin, Hart e Kelsen 

 

 

A polêmica travada entre Dworkin e Hart centrou-se, em boa parte, na 

possibilidade do uso da discricionariedade judicial para a solução dos chamados casos 

difíceis – no original, hard cases. Enquanto Hart defendeu o uso da discricionariedade, 

enfatizando a possibilidade de mais de uma solução razoável para tais casos, Dworkin 

procurou negar essa possibilidade, estabelecendo a tese da existência de apenas uma 

solução correta para a solução de um caso difícil. 

 

Para Hart, nos julgamentos onde o juiz se depare com normas de textura 

aberta, cuja interpretação se caracteriza por uma esfera de incerteza – oriunda da utilização 

de conceitos jurídicos indeterminados -, o julgamento será eivado de discricionariedade. 

 

Já para Dworkin, mesmo nos casos difíceis, nas hipóteses de 

interpretação de normas de textura aberta, será possível ao juiz alcançar a resposta certa, 

lançando mão, para tanto, dos princípios.312 

 

Para chegar ao cerne da polêmica travada entre esses dois autores, é 

preciso que se examinem suas formas de compreensão do direito e o modelo que cada um 

deles adota para descrevê-lo. 

 

De acordo com a crítica de Dowrkin313, no positivismo seguido por Hart, 

o direito de uma comunidade é um conjunto de regras por ela utilizado, com o objetivo de 

ordenar os comportamentos das pessoas, estabelecendo o poder de coerção, exercido pelo 

poder público, em face das condutas contrárias. 

 
                                                 
312 Robert Alexy apreende a posição de Dworkin, observando que “todavia existem procedimentos para 
investigar a resposta correta e, com isso, critérios para a apreciação da correção ou verdade de afirmações 
sobre direitos também em casos duvidosos. Verdadeira ou correta é a resposta que pela melhor teoria do 
direito (soundest theory of law), melhor é justificada. No quadro de tais teorias princípios devem 
desempenhar uma papel decisivo. A melhor teoria é aquela que contém aqueles princípios e ponderações 
jurídicas fixadas e os precedentes. Sob ‘princípio’, entende Dworkin, nisso, todos os critérios que, sem serem 
regras, podem servir como argumentos para direitos individuais.” (ALEXY, Robert, Direito, razão, discurso: 
estudos para a filosofia do direito, tradução Luís Afonso Heck, Porto Alegre:Livraria do Advogado, 2010, p. 
139) 
313 DWORKIN, Ronald, Levando os direitos a sério, tradução Nelson Boeira, São Paulo:Martins Fontes, 
2010. 
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As regras de direito podem ser identificadas por meio de testes 

específicos, que analisam não o seu conteúdo, mas a forma de sua criação – o chamado 

teste de pedigree. Através desses testes, poder-se-á dizer se uma regra jurídica é válida e 

distingui-la, por exemplo, de uma regra moral. 

 

Essas regras jurídicas representam o direito. Portanto, se o caso concreto 

não puder ser decidido com base nelas, caberá ao juiz exercer o seu discernimento pessoal, 

indo além do direito, examinando, dessa forma, algum outro tipo de padrão que possa 

auxiliá-lo na criação de uma nova regra ou na complementação da regra jurídica existente. 

 

Portanto, afirmar que alguém tem uma obrigação jurídica significa dizer 

que há previsão, na regra jurídica, da imposição de uma obrigação de se comportar ou 

deixar de se comportar de alguma maneira. Do mesmo modo, afirmar que alguém possui 

um direito ou um poder jurídico é o mesmo que asseverar que outros têm obrigações 

jurídicas em face dessa pessoa. Logo, na ausência de regra jurídica, não há obrigação 

jurídica ou direito jurídico, o que vale dizer que, quando o juiz atua a discricionariedade, 

não está tratando desses conceitos. 

 

Após traçar esse esqueleto do positivismo, Dworkin inicia o exame da 

teoria de Hart. Começa pela distinção entre as regras primárias e as regras secundárias. 

 

As regras primárias “são aquelas que concedem direitos e impõem 

obrigações aos membros da comunidade”. Já as regras secundárias “são aquelas que 

estipulam como e por quem tais regras podem ser estabelecidas, declaradas legais, 

modificadas ou abolidas.”314 Exemplos do primeiro tipo são as normas de direito penal, 

especialmente aquelas que prescrevem os delitos e as penas. Exemplos do segundo tipo são 

aquelas que delimitam o modo de composição do órgão legislativo e de que maneira as leis 

são promulgadas. 

 

No que diz respeito à posição da pessoa em face da regra jurídica, Hart 

distingue entre os termos being obliged – ser compelido – e being obligated – ser obrigado. 

A distinção é sutil, mas reveladora. Ser obrigado significa mais do que ser compelido. 
                                                 
314 DWORKIN, Ronald, Levando os direitos a sério, tradução Nelson Boeira, São Paulo:Martins Fontes, 
2010, p. 31. 
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Alguém pode ser compelido a fazer ou deixar que se faça alguma coisa, por exemplo, por 

um criminoso armado. Nem por isso estará obedecendo a uma regra jurídica. Ser obrigado, 

por seu turno, significa ser compelido por um órgão detentor de autoridade. Essa 

autoridade, segundo a qual o órgão competente faz valer uma regra jurídica, emana, por 

sua vez, de uma outra regra, que é reconhecida pela comunidade. 

 

Dessa forma, a autoridade de uma regra jurídica não está baseada apenas 

na força, na coerção, mas, basicamente, em duas fontes. Por meio da prática, a comunidade 

aceita a regra como um padrão de conduta e, além disso, reconhece a sua obrigatoriedade 

como razão suficiente para se comportar daquela maneira e criticar os comportamentos 

contrários. Por meio do conceito de validade, segundo o qual é válida – e, portanto, 

vinculativa – a regra primária criada de acordo com os preceitos das regras secundárias. 

Nesse ponto, a aproximação com a teoria positivista de Hans Kelsen é patente. As regras 

jurídicas são dotadas de autoridade – e obrigam as pessoas – ou porque são aceitas por elas 

ou porque são válidas. 

 

Em outra clara aproximação entre o pensamento de Hart e o de Kelsen, o 

primeiro denomina a regra secundária fundamental como regra de reconhecimento. Pode-

se fazer o teste de validade de uma regra jurídica verificando-se se, subindo na cadeia de 

regras, até a regra de reconhecimento, ela tiver sido produzida de acordo com o padrão 

estabelecido. Já a regra de reconhecimento, ou regra de reconhecimento fundamental, não 

poderá ser submetida a nenhum teste de validade. Ela é, simplesmente, aceita pela 

comunidade, portanto torna-se obrigatória. 

 

A aproximação entre as teorias de Hart e Kelsen não passou despercebida 

por Alexy, que aponta: “Os pontos comuns são evidentes. A rule of recognition contém os 

critérios para identificar regras (Hart fala de ‘regras’ em vez de ‘normas’) como direito 

vigente. Ela é a regra máxima (ultimate rule) do sistema jurídico. Nessa qualidade, contém 

os critérios e, por conseguinte, os fundamentos de validade de todas as outras regras do 

sistema jurídico além dela mesma. Assim como em Kelsen, chega-se a ela quando, na 
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estrutura escalonada do sistema jurídico, pergunta-se cada vez mais pelo fundamento de 

validade.”315 

 

Em sistemas mais complexos, onde há várias fontes de direito, a norma 

de reconhecimento é constituída de maneira mais elaborada. Portanto, os critérios de 

ligação entre uma norma primária e uma norma secundária adquirem feição também mais 

complexa. Eles podem se dar por meio de referência à legislação, aos costumes, aos 

precedentes, sendo comum, nesses sistemas, que haja uma hierarquia entre os critérios. 

 

Hart afirma que “a norma de reconhecimento que estabelece os critérios 

para avaliar a validade de outras normas do sistema é, num sentido importante, que 

procuraremos esclarecer, uma norma última (ultimate rule); e quando, como geralmente 

ocorre, houver diversos critérios hierarquizados por ordem de subordinação e primazia 

relativa, um deles será considerado supremo (supreme).”316 

 

Em sistemas constitucionais onde não se preveja o poder de emenda ou 

onde haja cláusulas imutáveis – pétreas – é fácil ver que a Constituição incluirá um critério 

supremo de validade, dado que, tal como no sistema piramidal previsto por Kelsen, a 

norma hierarquicamente inferior encontrará seu fundamento de validade na norma 

imediatamente superior, subindo-se na cadeia até que se chegue à norma última de 

reconhecimento. Essa, por sua vez, não encontra fundamento de validade em nenhuma 

outra norma hierarquicamente superior. Dela, não se pode dizer que seja válida, mas que é 

aceita. 

 

A sua existência e a sua aceitação são questões de fato. Não há, como 

acontece nas normas inseridas num ordenamento, um critério de validade a ser aplicado em 

relação à norma de reconhecimento. Ela deve ser aceita, dado que será, ela mesma, o fundo 

de validade desse ordenamento. Por isso, Hart diz: “Nesse aspecto, entretanto, como em 

outros, a norma de reconhecimento é diferente das outras normas do sistema. A afirmação 

                                                 
315 ALEXY, Robert, Conceito e validade do direito, organização Ernesto Garzón Valdés et al, tradução 
Gercélia Batista de Oliveira Mendes, São Paulo:Martins Fontes, 2009, p. 145/146. O mesmo autor aponta, 
contudo, as diferenças entre a norma fundamental de Kelsen e a regra de reconhecimento de Hart. A principal 
delas reside no fato de que a existência e o conteúdo de uma norma de reconhecimento são questões 
empíricas. Isso é abordado em nosso texto. 
316 Hart, H.L.A., O conceito de direito, tradução de Antonio de Oliveira Sette-Câmara, São Paulo:Martins 
Fontes, 2009, p. 136. 
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de que existe só pode ser um enunciado factual externo. Pois, enquanto uma norma 

subordinada de um sistema pode ser válida e, nesse sentido, existir, mesmo que seja 

geralmente desrespeitada, a norma de reconhecimento só existe como uma prática 

complexa, embora normalmente harmoniosa e convergente, que envolve a identificação do 

direito pelos tribunais, autoridades e indivíduos privados por meio da referência a 

determinados critérios. Sua existência é uma questão de fato.”317 

 

Diante desse esquema de compreensão do direito, surge o problema de se 

esclarecer se, ao fazer uso da discricionariedade, o juiz estaria lançando mão de padrões 

metajurídicos ou se, ao contrário, ao sopesar princípios, ainda estaria atuando dentro dos 

limites da norma de reconhecimento. 

 

Na busca de uma resposta, Dworkin procura distinguir os princípios das 

regras. A distinção que faz tem natureza lógica. As regras são aplicadas na base do tudo-

ou-nada. Ou a regra é válida para o caso concreto e, por isso, deve ser aceita, ou não é 

válida, e, dessa maneira, não contribui em nada para a sua solução. Cita como exemplo a 

hipótese de um testamento que, para ser válido, precise ser assinado por três testemunhas. 

A imposição de três testemunhas é traduzida por uma regra jurídica. Logo, se houver as 

assinaturas, o testamento é válido. Caso contrário, é nulo. Ou seja, ou tudo ou nada. Por 

outro lado, mencionando o caso Riggs x Palmer, cita o exemplo de um testamento 

formalmente válido, mas cujo herdeiro havia assassinado o ascendente. Embora não 

houvesse regra jurídica que o impedisse de herdar, o tribunal entendeu que “a ninguém 

será permitido lucrar com sua própria fraude, beneficiar-se com seus próprios atos ilícitos, 

basear qualquer reivindicação na sua própria iniquidade ou adquirir bens em decorrência 

de seu próprio crime.” Eis um exemplo de decisão baseada em princípios. 

 

Uma consequência da distinção entre as regras jurídicas e os princípios é 

o fato de que, como esses não se aplicam na base do tudo-ou-nada, possuem uma dimensão 

de peso ou importância. Trata-se do sopesamento entre os princípios, quando se vai decidir 

sobre a importância de cada um na aplicação ao caso concreto. 

 

                                                 
317 Hart, H.L.A., O conceito de direito, tradução de Antonio de Oliveira Sette-Câmara, São Paulo:Martins 
Fontes, 2009, p. 142. 
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No caso de conflitos entre regras jurídicas, normalmente, a questão se 

resolve da maneira tradicional, a saber, conforme a anterioridade, a hierarquia ou a 

especialidade.318 Mas um problema frequente reside no fato de que mesmo as regras são 

dotadas, algumas vezes, de expressões ou termos abertos, que, por sua vez, remetem a 

princípios ou políticas que extrapolam essas mesmas regras. Dworkin cita, como exemplos, 

os termos razoável, negligente, injusto, significativo. Trata-se de termos de conteúdo 

semântico impreciso, cuja interpretação dependerá do auxílio dos princípios ou das 

políticas que norteiam sua aplicação. 

 

Os princípios são constantemente citados por todos os operadores do 

direito, mas a discussão a seu respeito aparece especialmente presente quando se está em 

face de um caso difícil. Nesse tipo de caso, baseando sua interpretação nos princípios ou na 

sua interação com as políticas, o juiz cria uma nova espécie de regra para o caso 

particular.319 

 

A partir daí, podem ser seguidos dois caminhos. Entender que os 

princípios jurídicos devem ser tratados da mesma maneira que as regras jurídicas, 

vinculando, de maneira obrigatória, o aplicador da norma e situando-os, regras e 

princípios, no plano do direito ou, por outro lado, negar a vinculação obrigatória do 

aplicador da norma, situando os princípios acima do direito. No primeiro caso, a obrigação 

jurídica adviria das regras e dos princípios, ao passo que, no segundo caso, adviria apenas 

das regras jurídicas, visto que os princípios não seriam parte integrante do direito. 

 

Assim, na segunda hipótese, ao aplicar os princípios, o juiz estaria 

lançando mão de algo acima do direito e, ao criar a norma para o caso concreto, 

                                                 
318 Oportuno lembrar, nesse ponto, as conhecidas formas de eliminação das antinomias propostas por Bobbio 
na sua Teoria do ordenamento jurídico: o critério cronológico, chamado também de lex posterior, é aquele 
com base no qual, entre duas normas incompatíveis, prevalece a norma posterior: lex posterior derogat 
priori...O critério hierárquico, chamado também de lex superior, é aquele pelo qual, entre duas normas 
incompatíveis, prevalece a hierarquicamente superior: lex superior derogat inferiori...O terceiro critério, dito 
justamente lex specialis, é aquele pelo qual, de duas normas incompatíveis, uma geral e uma especial (ou 
excepcional), prevalece a segunda: lex specialis derogat generali. (BOBBIO, Norberto, Teoria do 
ordenamento jurídico, tradução Maria Celeste Cordeiro Leite dos Santos, Brasília:UNB, 7ª ed., 1996, p. 
92/96). 
319 “Assim, quando os princípios estão em conflito, o juiz deve ponderar, levando em conta a força relativa de 
cada um deles, devendo-se aplicar aquele que for mais adequado ao caso concreto, como se fosse uma razão 
que se inclinasse para um posicionamento e não para outro”. (PEDRON, Flávio Quinaud, Esclarecimentos 
sobre a tese da ‘única resposta correta’, de Ronald Dworkin, in Revista CEJ, n. 45, abril/junho de 2009, p. 
103). 
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interpretando a melhor maneira de aplicação da regra àquele caso, estaria agindo de forma 

discricionária. 

 

Entretanto, o poder discricionário está sempre circunscrito por uma 

esfera de autoridade. Vale dizer, é sempre exercido dentro de limites impostos por uma 

autoridade que restringe a margem de atuação discricionária. Na linguagem de Dworkin, 

tal margem pode ser comparada ao espaço vazio no centro de uma rosca – que o delimita. 

Imagem semelhante é utilizada por Kelsen, quando trata da moldura de um quadro, 

delimitando o espaço de atuação de intérprete do direito. 

 

Dowrkin diferencia aquilo que denomina sentidos fracos do poder 

discricionário, de seu sentido forte. Um primeiro sentido fraco se estabelece quando o 

contexto de uma ordem não é esclarecedor, exigindo do agente que exerça alguma forma 

de julgamento a seu respeito. O exemplo é o de uma ordem ao sargento para que leve, em 

sua patrulha, os cinco homens mais experientes. O sargento terá, necessariamente, de 

determinar, segundo seu julgamento, quais são os cinco homens mais experientes320. Um 

segundo sentido fraco de discricionariedade refere-se ao caso de uma decisão tomada por 

um funcionário, em última instância, dentro de uma cadeia hierárquica, sem a possibilidade 

de revisão por algum outro funcionário. Os padrões de autoridade serão variáveis de 

acordo com o tipo de decisão tomada. Há certas decisões que, tomadas por algum 

funcionário, no contexto do grau de autoridade que ocupa, não poderão ser revistas por 

outro funcionário. 

 

Já o sentido forte da discricionariedade relaciona-se à ausência de 

limitação pelos padrões da autoridade de que faz parte o agente. Já não se trata da 

utilização da capacidade de discernimento desse agente ou do fato de sua decisão não ser 

passível de revisão, mas do fato de que sua escolha não será limitada por um padrão pré-

estabelecido. Tornando ao exemplo do sargento que deve escolher cinco homens, suponha-

se que sua escolha não esteja restringida pela determinação de que sejam os mais 

experientes. A margem de liberdade não será restrita por um padrão pré-determinado. Ou 

seja, sua escolha não será previamente dirigida em algum sentido. 

 
                                                 
320 DWORKIN, Ronald, Levando os direitos a sério, tradução Nelson Boeira, São Paulo:Martins Fontes, 
2010, p. 51. 
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O poder discricionário em seu sentido forte, contudo, não pode ser 

confundido com liberdade para se agir de qualquer maneira. Na medida em que ele é 

exercido dentro de uma cadeia de autoridade, ele é passível de crítica e, se não é exercido 

segundo um padrão preestabelecido pela autoridade de que faz parte o agente, nem por isso 

está liberto de vinculação a padrões de bom senso e equidade. 

 

De acordo com a visão positivista, na medida em que um caso não está 

adstrito a uma regra previamente estabelecida, cabe ao juiz exercer o seu poder 

discricionário. Não se exerce a discricionariedade nas hipóteses claras, em que uma regra é 

aplicada a um caso concreto de maneira mecânica, sem a necessidade de que o juiz recorra 

a algum tipo especial de raciocínio. 

 

Cuida-se, aí, do primeiro sentido fraco da discricionariedade. Ela será 

aplicada, conforme Hart, nos casos em que o juiz se depara com uma norma de textura 

aberta. É sempre possível que, em casos desse gênero, dois juízes, igualmente estudiosos e 

preparados, venham a decidir de formas diferentes. Mas isso, de acordo com Dowrkin, não 

representa novidade alguma. 

 

Contudo, a questão torna-se relevante se for analisada sob o ponto de 

vista do sentido forte da discricionariedade. É que, nesse caso, esgotadas as regras 

preestabelecidas à disposição do juiz, ele aplicará princípios, o que equivale a dizer que 

agirá além dos padrões predeterminados pela autoridade de que faz parte. Como os padrões 

que o vinculam são derivados das regras, ao aplicar princípios o juiz trabalhará com outra 

espécie de padrão, que não lhe impõe obrigação. 

 

Surge a questão de se descobrir se os princípios e as políticas obrigam o 

juiz da mesma forma que as regras. O que equivale a perguntar se os princípios e as 

políticas fazem parte do direito ou são padrões extrajurídicos. 

 

Dworkin denomina política “aquele tipo de padrão que estabelece um 

objetivo a ser alcançado, em geral uma melhoria em algum aspecto econômico, político ou 

social da comunidade”. Já por princípio, entende “um padrão que deve ser observado, não 

porque vá promover ou assegurar uma situação econômica, política ou social considerada 
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desejável, mas porque é uma exigência de justiça ou equidade ou alguma outra dimensão 

da moralidade.”321 

 

De acordo com a regra de reconhecimento de Hart, as regras de direito 

são válidas porque alguma instituição competente as promulgou. Essa instituição pode ser 

o Poder Legislativo ou, nos países da common law, onde se admitem os precedentes, o 

próprio Poder Judiciário. No entanto, tal teste de pedigree não funciona com princípios do 

tipo a ninguém é lícito tirar proveito de seus crimes, porquanto não se trata de um 

princípio derivado de quaisquer desses poderes, mas de um padrão derivado de uma 

compreensão geral do que é apropriado, padrão esse repetido pela generalidade das pessoas 

ao longo do tempo. 

 

Dworkin chega à seguinte conclusão. Caso se admita que os princípios 

fazem parte do direito, a doutrina de Hart não se sustentará, na medida em que o direto é 

apenas aquele conjunto de regras que podem ser reconhecidas por meio de um teste de 

adaptação a uma regra suprema – a regra de reconhecimento. Mas os princípios, como 

visto, não são passíveis de submissão a tal teste. Ainda, se os princípios fazem parte do 

direito, não há diferença, no que concerne à interpretação, entre eles e as regras, o que 

torna trivial o conceito de discricionariedade. Logo, se adotada a teoria de Hart, os 

princípios estariam fora do campo do direito. 

 

Cerca de três décadas após a primeira publicação de seu Conceito de 

direito, Hart decidiu, em pós-escrito, responder às críticas de Dworkin acerca de sua teoria. 

 

A primeira ressalva feita por Hart recorda o leitor de que o sistema por 

ele formulado visa a ser geral e descritivo, na medida em que não se dirige a qualquer 

ordenamento em particular – mas procura se encaixar em qualquer sistema de direito – e 

procura ser neutro, não se preocupando em encontrar justificativas, notadamente morais, 

para tal descrição. 

 

Nesse sentido, surge uma primeira diferença em relação a Dworkin, dado 

que esse autor, ao invés de proceder a um exame geral e descritivo, defende uma análise de 
                                                 
321 DWORKIN, Ronald, Levando os direitos a sério, tradução Nelson Boeira, São Paulo:Martins Fontes, 
2010, p. 36. 
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caráter parcialmente avaliativo e justificativo de um sistema específico. Por ser avaliativa, 

a teoria de Dworkin visa a identificar os princípios que melhor adequação encontram no 

sistema examinado e nas práticas jurídicas aceitas e qual a melhor justificativa moral para 

sua aplicação. Os princípios, portanto, fazem parte do próprio direito. 

 

Hart discorre que “enquanto a teoria do direito interpretativa de Dworkin, 

em todas as suas formas, repousa sobre o pressuposto de que o objetivo do direito e da 

prática jurídica é justificar a coerção, eu não penso, e certamente nunca pensei, que o 

direito tenha esse fim ou objetivo. Como outras formas de positivismo, minha teoria não 

pretende identificar o escopo ou objetivo do direito ou das práticas jurídicas enquanto tais; 

portanto, nada há em minha teoria que apoie o ponto de vista de Dworkin, que certamente 

não subscrevo, de que o objetivo do direito é justificar o uso da coerção. Na verdade, acho 

totalmente inútil buscar qualquer objetivo mais específico ao qual o direito como tal possa 

servir, além daquele de constituir um guia para a conduta humana e oferecer critérios para 

a sua crítica. Isso não servirá, evidentemente, para distinguir as leis de outras normas ou 

princípios que tenham os mesmos objetivos gerais; as características distintivas do direito 

são, primeiro, o fato de que provê, por meio de normas secundárias, a identificação, a 

modificação e a imposição de seus padrões; e, segundo, sua pretensão geral à primazia 

sobre outros padrões.”322 

 

Com isso, Hart quer dizer que a função primária do direito é orientar a 

conduta daqueles que estão sob sua sujeição. Uma vez que essa orientação não tenha, em 

algum ponto, sido seguida, a coerção surge como consequência. Trata-se, portanto, de uma 

função secundária do direito, jamais como objetivo justificador do próprio direito. 

 

Hart também nega, nesse pós-escrito, que os critérios de adequação e 

validade jurídica de uma lei à norma de reconhecimento consistam, apenas, no que 

Dowrkin chamou de teste de pedigree. Não se trata, conforme explica, de circunscrever o 

exame na maneira e forma de criação e adoção de uma lei. Hart aceita que a norma de 

reconhecimento pode incorporar, “como critérios de validade jurídica, a obediência a 

                                                 
322 Hart, H.L.A., O conceito de direito, tradução de Antonio de Oliveira Sette-Câmara, São Paulo:Martins 
Fontes, 2009, p. 321. 
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princípios morais ou valores substantivos.” 323É o que Hart denomina de positivismo 

brando. 

 

Contudo, a crítica mais acurada de Dworkin diz respeito ao fato de que, 

ao aceitar como critérios de validade princípios morais ou valores substantivos, o 

positivismo brando abre mão de oferecer padrões de segurança na identificação do que seja 

o direito. A norma de reconhecimento, dessa forma, já não serviria como critério infalível e 

confiável de identificação. 

 

A isso, Hart responde que não se deve exagerar o grau de certeza que o 

positivista deve atribuir a um conjunto de padrões jurídicos como fator identificador do 

direito nem se deve temer, de tal maneira, a incerteza decorrente da aceitação de princípios 

ou valores morais como critérios de validade jurídica. Não obstante a norma de 

reconhecimento tenha a função de aumentar a segurança na determinação do direito, 

haverá sempre casos em que se admite algum grau de incerteza. É o que Hart denomina, ao 

longo de sua obra, de zona de penumbra, ínsita tanto à própria norma de reconhecimento 

quanto às normas a ela referentes. Essa zona de penumbra ou de incerteza, conforme Hart, 

é algo saudável, desde que se restrinja a certos limites. Afinal, não há nenhuma razão para 

se colocar a função de conferir certeza ao ordenamento acima de todas as outras funções. É 

a existência de zonas de penumbra que fará com que decisões possam ser tomadas, em 

casos concretos, de maneira inovadora, contribuindo para a atualização do direito. 

 

A respeito do que Dworkin chama de “casos difíceis” – hard cases -, 

onde pode haver dissenso entre os aplicadores do direito, mesmo após exercidas todas as 

formas de raciocínio jurídico e de ponderações, Hart afirma que se trata, sim, de aplicar a 

discricionariedade. Para ele, há lacunas, portanto cabe ao juiz, de forma criativa, completá-

las: “A interpretação que apresento neste livro é a de que as normas e princípios jurídicos, 

identificados em termos gerais pelos critérios oferecidos pela norma de reconhecimento, 

muitas vezes têm o que costumo chamar de ‘textura aberta’. Assim, quando se quer saber 

se certa norma se aplica a um caso específico, a lei não oferece resposta em nenhum dos 

dois sentidos, mostrando-se, portanto, parcialmente indeterminada. Esses não são simples 

‘casos difíceis’, casos polêmicos no sentido de que juristas sensatos e bem informados 
                                                 
323 Hart, H.L.A., O conceito de direito, tradução de Antonio de Oliveira Sette-Câmara, São Paulo:Martins 
Fontes, 2009, p. 323. 
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podem discordar sobre qual a resposta juridicamente correta; o direito é, nesses casos, 

fundamentalmente incompleto: não oferece nenhuma resposta aos problemas em pauta. 

Estes não são regulamentados juridicamente; e, para chegarem a uma decisão em tais 

casos, os tribunais precisam exercer a função legislativa limitada que denomino 

‘discricionariedade”.324 

 

Sobre a diferenciação entre princípios e normas, Hart relembra que duas 

características, em geral, servem para ilustrá-la. Uma delas diz respeito ao grau. Os 

princípios, em cotejo às normas, são dotados de maior amplitude, generalidade e são 

menos específicos. A outra se refere ao fato de que os princípios, via de regra, servem à 

justificação de uma norma ou grupo de normas, funcionam como seu substrato, geralmente 

com a finalidade de atingir algum objetivo, algum propósito, de maneira que é desejável 

que os princípios sejam preservados. 

 

Há ainda uma terceira diferença, sempre lembrada por Dworkin. É aquela 

que afirma o fato de que as regras são aplicadas na base do tudo ou nada. Vale dizer, a 

aplicação de determinada norma, no caso concreto, exclui, absolutamente, a aplicação de 

outra norma que com ela conflite. Já quanto aos princípios, o que existe é uma questão de 

peso. Não há exclusão de um princípio por conta da aplicação de outro, mas um 

sopesamento entre ambos, que não são, portanto, excludentes. Conforme Dworkin, quando 

aplicamos princípios não nos encontramos frente a uma situação de exigência de uma 

decisão em determinado sentido, mas de indicação desse sentido. É o que Hart denomina 

de caráter não-conclusivo do princípio. 

 

Contudo, Hart não enxerga tamanha relevância em tal distinção, pois não 

há qualquer dificuldade em que uma norma, num caso específico, não seja aplicada por 

conta da aplicação de uma outra, concorrente, considerada mais importante. Isso não 

impedirá, no entanto, que, em um caso posterior, aquela norma, antes não aplicada, venha a 

sê-lo, por ser considerada, então, mais adequada. 

 

O que ocorre é que algumas vezes há um conflito entre normas – do tipo 

tudo-ou-nada - e princípios não conclusivos, de maneira que esses venham a sobrepujar 
                                                 
324 Hart, H.L.A., O conceito de direito, tradução de Antonio de Oliveira Sette-Câmara, São Paulo:Martins 
Fontes, 2009, p. 326. 
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aquelas. Isso não significa, necessariamente, a sua exclusão. E a razão reside no fato de que 

o conflito pode se dar, na verdade, entre o princípio não conclusivo e o princípio 

justificador da norma. Sobrepondo-se o primeiro ao segundo, a norma deixa de ser 

aplicada, não por conta de um conflito norma x princípio, mas de um conflito princípio x 

princípio. E a não aplicação de uma norma aparentemente clara também pode ter por causa 

uma nova interpretação, não dessa norma, mas do princípio que a justifica. 

 

Assim, o que há dentro de um ordenamento é uma diferença de grau, não 

de substância, entre normas quase conclusivas e princípios não conclusivos, as primeiras a 

determinar, quase sempre, a decisão a ser tomada, e os segundos a indicar, de maneira 

justificativa, o resultado desejável. 

 

Ao tratar dos casos difíceis, Dworkin aponta que o positivismo, nesses 

casos, defende a figura do juiz que legisla novos direitos e aplica-os retroativamente, o 

que, para ele, seria absolutamente inadequado. 

 

Ao descrever uma outra teoria, que considera mais adequada, parte do 

pressuposto de que, mesmo nos casos difíceis, há um direito preestabelecido de uma das 

partes em ganhar a causa. E ao juiz, por sua vez, cabe o dever de descobrir – não de criar – 

esse direito. No entanto, adverte, de antemão, que não há um método mecânico, 

demonstrável, de descoberta. Por isso, várias vezes, juízes sensatos divergirão sobre a 

solução correta para um mesmo caso concreto. 

 

Para argumentar que os juízes não agem como legisladores delegados, o 

autor faz, como foi visto, a distinção entre argumentos de princípio e argumentos de 

política (policy). Segundo Dworkin, “os argumentos de política justificam uma decisão 

política, mostrando que a decisão fomenta ou protege algum objetivo coletivo da 

comunidade como um todo.” Já os argumentos de princípio “justificam uma decisão 

política, mostrando que a decisão respeita ou garante um direito de um indivíduo ou de um 

grupo.”325 

 

                                                 
325 DWORKIN, Ronald, Levando os direitos a sério, tradução Nelson Boeira, São Paulo:Martins Fontes, 
2010, p. 129. 
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A diferença está nos verbos fomenta ou protege, ligados aos argumentos 

de política, em cotejo aos verbos respeita ou garante, ligados aos argumentos de princípio. 

O legislador, via de regra, age – legisla – levando em consideração as duas ordens de 

argumentos. Ele se preocupa tanto com o fomento de novas políticas, quanto com a 

proteção a determinados grupos que tal fomento pode gerar. Os argumentos de política 

destinam-se a estabelecer um direito coletivo e visam a descrever objetivos a alcançar. Já 

os juízes, ainda quando aplicam leis que tenham, em sua base, argumentos de política, 

atuam segundo argumentos de princípio. Sua atuação visa a assegurar o respeito à garantia 

advinda da lei. Os argumentos de princípio destinam-se a estabelecer direitos individuais e 

visam a descrever não objetivos a alcançar, mas esses exatos direitos. Para o autor, mesmo 

nos casos difíceis, juízes não devem agir calcados em argumentos de política, mas, apenas, 

em argumentos de princípio. 

 

Dois argumentos reforçam essa tese. O primeiro deles lembra que juízes, 

na maior parte dos casos, ao contrário dos legisladores, não são eleitos, portanto não 

representam a vontade da maioria. Decisões judiciais baseadas em argumentos de política, 

por isso, careceriam de legitimidade. O segundo argumento caminha no sentido de que a 

criação de novos direitos, por decisão judicial, além de carente de legitimidade, violaria a 

segurança jurídica, notadamente por se tratar de uma norma criada a posteriori, para 

regular um caso retroativamente. As objeções, como se vê, ligam-se às decisões tomadas 

com base em argumentos de política e não àquelas baseadas em argumentos de princípio. 

 

Um objetivo político é uma justificação política genérica. Tomado nessa 

forma genérica, sem individualização, equivale a uma meta a ser alcançada. Já um direito 

político é um objetivo político individualizado. Diz-se que alguém possui um direito 

político, sob essa perspectiva, se tal direito encontra justificativa no conjunto de algum 

objetivo político preestabelecido. Vale dizer, vai-se ao encontro de uma meta prevista pelo 

objetivo jurídico que está em sua base. Dworkin aproxima os direitos abstratos dos 

objetivos políticos gerais e os direitos concretos dos objetivos políticos mais concretos, 

definidos com maior precisão. 

 

Para elucidar o seu método de solução dos casos difíceis, Dworkin cria a 

conhecida figura do juiz Hércules, um juiz filósofo que, nas suas palavras, possuiria 
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“capacidade, sabedoria, paciência e sagacidade sobre-humanas.”326. Em seguida, ele 

demonstra o chamado método holístico de solução dos casos difíceis, descrevendo as 

etapas por que passaria Hércules para chegar à solução adequada. 

 

Dworkin trata da crítica que se faz ao fato de defender a existência de 

uma única resposta certa para questões complexas de moralidade e política. 

 

Em resumo, tal crítica parte da ideia de que, em casos controversos, 

envolvendo conflitos entre princípios, é mais sensato e aproxima-se mais da realidade a 

noção de que, excluídas as respostas evidentemente erradas, haverá, sempre, um conjunto 

de soluções igualmente razoáveis e que a escolha pela adoção de alguma delas será, ao fim 

e ao cabo, uma escolha. Não se tratará da única solução possível, mas da escolha dentre 

aquelas possíveis e razoáveis. 

 

Dworkin nega essa possibilidade de discricionariedade. Diante do 

método descrito para a solução dos casos difíceis, afirma que o juiz tem o dever de 

descobrir – não de inventar – qual a solução que o direito prescreve para o caso concreto. 

 

Cuida-se da interpretação das leis, sob a ótica da integridade.327 Nas 

palavras de Dworkin: “Para Hércules, a integridade e a equidade irão balizar a justiça e a 

sabedoria de várias maneiras. A integridade exige que ele elabore, para cada lei que lhe 

pedem que aplique, alguma justificativa que se ajuste a essa lei e a penetre, e que seja, se 

possível, coerente com a legislação em vigor. Isso significa que ele deve perguntar-se 

sobre qual combinação, de quais princípios e políticas, com quais imputações de 

importância relativa quando esses competem entre si, pode proporcionar o melhor exemplo 

para aquilo que os termos claros da lei claramente requerem.”328 

 

                                                 
326 DWORKIN, Ronald, ob. cit., p. 165. 
327 Flávio Quinaud Pedron lembra que “a integridade pode, no entanto, ser dividida em dois princípios: um 
princípio de integridade na legislação (legislative principle), que pede aos que criam o Direito por legislação 
que o mantenham coerente quanto aos princípios; e um princípio de integridade na aplicação judicial do 
direito (adjudicative principle), que pede aos responsáveis por decidir o que é o Direito, que o vejam e façam 
cumprir como sendo coerente nesse sentido” (PEDRON, Flávio Quinaud, A proposta de Ronald Dworkin 
para uma interpretação construtiva do direito, in Revista CEJ, n. 47, outubro/dezembro de 2009, p. 132). 
328 DWORKIN, Ronald, O império do direito, tradução Jefferson Luiz Camargo, São Paulo:Martins Fontes, 
2007, p. 405. 
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Hércules, essa figura sobre-humana criada por Dworkin, “interpreta não 

só o texto da lei, mas também sua vida, o processo que se inicia antes que ela se transforme 

em lei e que se estende para muito além desse momento. Quer utilizar o melhor possível 

esse desenvolvimento contínuo, e por isso sua interpretação muda à medida que a história 

vai se transformando. Não identifica certas pessoas como ‘criadores’ exclusivos de uma 

lei, para em seguida considerar somente suas esperanças, expectativas, convicções 

concretas, declarações ou reações. Cada uma das considerações políticas que examina em 

sua pergunta geral – como melhorar ao máximo a análise da lei – identifica uma 

multiplicidade de pessoas, grupos e instituições cujas afirmações ou convicções poderiam 

ser relevantes de diferentes maneiras.”329 

 

A essa maneira de descobrir a correta e única solução para os casos 

difíceis, abandonando-se a teoria de adequação à norma de reconhecimento, Hart responde: 

“Dworkin afirmou que os princípios jurídicos não podem ser identificados por critérios 

derivados de uma norma de reconhecimento manifestada na prática dos tribunais e que, 

uma vez que os princípios constituem elementos essenciais do direito, deve-se abandonar a 

doutrina que postula a existência de uma norma de reconhecimento. Segundo ele, os 

princípios jurídicos só podem ser identificados por meio da interpretação construtiva, como 

membros do conjunto único de princípios que simultaneamente melhor justifique e melhor 

se harmonize com toda a história institucional do direito estabelecido de um sistema 

jurídico. É evidente que nenhum tribunal, inglês ou norte-americano, jamais aplicou 

explicitamente esse critério holístico sistêmico abrangente para a identificação do direito, e 

Dworkin admite que, ao contrário de seu mítico juiz ideal, ‘Hércules’, nenhum juiz 

humano real poderia realizar a façanha de desenvolver uma interpretação simultânea de 

todo o direito de seu país. Não obstante, em sua opinião, a maneira mais esclarecedora de 

compreender os tribunais é imaginar que tentam, de forma limitada, ‘imitar Hércules’. Essa 

interpretação das decisões judiciais serve, segundo ele, para evidenciar ‘a estrutura oculta’ 

do direito.”330 

 

Hart discorda da afirmação de que os juízes ou tribunais ajam dessa 

maneira. Na verdade, na aplicação de princípios, pode-se observar que tais princípios são 

                                                 
329 DWORKIN, Ronald, ob. cit., p. 417. 
330 Hart, H.L.A., O conceito de direito, tradução de Antonio de Oliveira Sette-Câmara, São Paulo:Martins 
Fontes, 2009, p. 340. 
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reconhecidos segundo sua adaptação à norma de reconhecimento e podem, sim, ser 

identificados por um critério de pedigree. Nada impede que uma cláusula da Constituição 

atue, por sua interpretação, da mesma maneira não-conclusiva que um princípio e que, 

portanto, possa ser sobrepujada por outra norma caso ela ou um princípio aponte razões 

mais fortes para uma decisão em outro sentido. Ainda assim, será possível vinculá-la a uma 

norma de reconhecimento. O mesmo pode ser dito, nos países da common law, sobre 

princípios que sejam constantemente utilizados em certo sentido, mesmo que, em certos 

casos, tenham sua aplicação afastada em razão de uma norma ou princípio que sinalize em 

outro sentido. A aplicação reiterada colocará o princípio sob o manto da norma de 

reconhecimento, obedecendo, assim, ao critério de identificação de pedigree. 

 

O fato é que, como bem lembra Hart, “sempre haverá, em qualquer 

sistema jurídico, casos não regulamentados juridicamente sobre os quais, em certos 

momentos, o direito não pode fundamentar uma decisão em nenhum sentido, mostrando-se 

o direito, portanto, parcialmente indeterminado ou incompleto. Para que possa proferir uma 

decisão em tais casos, o juiz não deverá declarar-se incompetente nem remeter os pontos 

não regulamentados ao poder legislativo para que este decida, como outrora defendia 

Bentham, mas terá de exercer sua discricionariedade e criar o direito referente àquele caso, 

em vez de simplesmente aplicar o direito estabelecido já existente. Assim, nesses casos não 

regulamentados juridicamente, o juiz ao mesmo tempo cria direito novo e aplica o direito 

estabelecido, o qual simultaneamente lhe outorga o poder de legislar e restringe esse 

poder.”331 

 

Hart enfatiza, ao mesmo tempo, que tal poder é exercido pelos juízes 

apenas em casos específicos e dentro de certos parâmetros. Cuida-se de uma poder 

intersticial, relativo a um caso concreto, e o juiz, ao exercê-lo, é condicionado por 

restrições substanciais, das quais é livre o legislador. Tal poder, portanto, jamais pode ser 

exercido de maneira arbitrária. 

 

Finalmente, Hart critica o cerne da interpretação construtiva de Dworkin, 

segundo a qual o juiz deverá, nos casos difíceis, procurar um princípio ou conjunto único 

de princípios, hierarquicamente superiores, que justificarão a decisão tomada, como única 

                                                 
331 Hart, H.L.A., ob. cit., p. 351. 
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decisão correta ao caso concreto. Hart ressalta que, em certos casos difíceis, isso 

simplesmente não existe. Isso porque, “em qualquer caso difícil, podem apresentar-se 

princípios distintos que autorizem analogias conflitantes, e o juiz é muitas vezes forçado a 

optar entre eles, confiando, como um legislador consciencioso, em sua percepção do que é 

melhor, e não em qualquer ordem de prioridades já estabelecida que o direito lhe 

prescreva.”332 

 

É exatamente aqui que vale apontar as observações feitas – embora em 

outra época – por Hans Kelsen, certamente um dos autores de maior influência a respeito 

do positivismo jurídico. Ainda que Kelsen repudie, absolutamente, ao contrário de Hart, 

que a norma fundamental possa incorporar, como critérios de validade jurídica, a 

obediência a princípios morais ou valores substantivos – à maneira do positivismo brando 

de Hart e sua norma de reconhecimento -, a abordagem de seu pensamento é essencial para 

se demonstrar como a solução adotada pelo juiz é um ato de escolha, voluntário, podendo 

traduzir discricionariedade e afastar a tese da resposta única para o caso concreto. 

 

A interpretação, segundo Kelsen, é uma apreensão do sentido das 

normas, caminhando, na estrutura do ordenamento, do escalão superior para o escalão 

inferior. Aqui, importa a interpretação autêntica, ou seja, aquela que é feita pelos juízes, 

dado que também os particulares interpretam as normas, no dia a dia, ao procurarem 

comportar-se de maneira a evitar as sanções. 

 

Na estrutura prevista por Kelsen, a norma de escalão superior regula a 

forma como será produzida e o conteúdo da norma de escalão inferior ou do ato 

administrativo a ser realizado. No entanto, tal regulação jamais é completa. Há sempre uma 

margem – uma moldura – dentro da qual o aplicador poderá se movimentar. O 

preenchimento do sentido da norma, a direção de sua aplicação, não é passível de 

regulamentação absoluta pela norma de escalão superior. 

 

A relativa indeterminação do conteúdo da norma, a margem de 

interpretação existente, pode mesmo ser intencional, de forma que, descendo na escala do 

ordenamento, os responsáveis por sua aplicação serão responsáveis pelo trabalho de 

                                                 
332 Hart, H.L.A., ob. cit., p. 355. 
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determinação que constitui, segundo o autor, o sentido da seriação escalonada ou gradual 

das normas jurídicas. 

 

Pode ocorrer, também, que a relativa indeterminação da norma não 

decorra da intenção do legislador, mas da pluralidade de sentidos que determinadas 

expressões verbais podem assumir ou da possível presunção de que a vontade do legislador 

pode, eventualmente, discrepar da interpretação literal da lei. 

 

Daí que, por conta dessas hipóteses de indeterminação, intencional ou 

não, abrem-se diversas possibilidades de interpretação e, portanto, do sentido de aplicação 

da norma. A interpretação, contudo, como trabalho de fixação, pelo agente, do sentido do 

objeto interpretado, não ultrapassa o limite de identificação de uma moldura, que limita – 

mas não indica – as várias possibilidades possíveis. 

 

Consequentemente, o trabalho de interpretação da norma não leva a 

apenas uma única solução como sendo a solução correta, mas a uma gama de soluções de 

igual valor, todas inseridas na moldura de possibilidades postas à disposição do aplicador 

do direito. É nesse sentido que Kelsen afirma: “Dizer que uma sentença judicial é fundada 

na lei, não significa, na verdade, senão que ela se contém dentro da moldura ou quadro que 

a lei representa – não significa que ela é a norma individual, mas apenas que é uma das 

normas individuais que podem ser produzidas dentro da moldura da norma geral.”333 

 

Kelsen afasta, absolutamente, a tese de que o trabalho de interpretação 

seja simplesmente declarativo. Nega que seja possível a existência de uma única solução 

correta para o caso concreto, refutando a afirmação de que caberia ao intérprete, por 

intermédio de um exercício de clarificação e compreensão do direito, apenas alcançar o 

sentido da norma, deixando de exercitar a sua vontade, mas apenas o seu entendimento. 

 

Suas palavras, nesse ponto, são veementes. Vejamos: 

 

“Só que, de um ponto de vista orientado para o Direito positivo, não há 

qualquer critério com base no qual uma das possibilidades inscritas na moldura do Direito 

                                                 
333 KELSEN, Hans, Teoria pura do direito, São Paulo:Martins Fontes, 1994, p. 391. 
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a aplicar possa ser preferida à outra. Não há absolutamente qualquer método – capaz de ser 

classificado como de Direito positivo – segundo qual, das várias significações verbais de 

uma norma, apenas uma possa ser destacada como ‘correta’ – desde que, naturalmente, se 

trate de várias significações possíveis: possíveis no confronto de todas as outras normas da 

lei ou da ordem jurídica. 

 

Apesar de todos os esforços da jurisprudência tradicional, não se 

conseguiu até hoje decidir o conflito entre vontade e expressão a favor de uma ou de outra, 

por uma forma objetivamente válida. Todos os métodos de interpretação até o presente 

elaborados conduzem sempre a um resultado apenas possível, nunca a um resultado que 

seja o único correto. Fixar-se na vontade presumida do legislador desprezando o teor 

verbal ou observar estritamente o teor verbal sem se importar com a vontade – quase 

sempre problemática – do legislador tem – do ponto de vista do Direito positivo – valor 

absolutamente igual. Se é o caso de duas normas da mesma lei se contradizerem, então as 

possibilidades lógicas de aplicação jurídica já referidas encontram-se, do ponto de vista do 

Direito positivo, sobre um e o mesmo plano. É um esforço inútil querer fundamentar 

‘juridicamente’ uma, com exclusão da outra.”334 

 

Nesse sentido, é ínsito à ideia de interpretação o pressuposto de que ela 

emana de um ato de vontade e não de mero raciocínio dedutivo. Interpretar não significa 

simplesmente descobrir o direito preexistente, aclarar o sentido da norma, mas eleger, 

dentre as possibilidades compatíveis à moldura, um sentido possível. Por isso, o juiz, ao 

interpretar, cria a norma e tem certa liberdade para fazê-lo. Portanto, “a obtenção da norma 

individual no processo de aplicação da lei é, na medida em que nesse processo seja 

preenchida a moldura da norma geral, uma função voluntária.”335 

 

A função voluntária de criação do direito pelo seu aplicador significa, 

para o positivismo, o que se chama de interpretação autêntica e pressupõe, como ato de 

vontade, a escolha do intérprete autêntico de uma entre diversas possibilidades, todas 

aceitáveis, dentro da moldura preestabelecida da norma geral.336 

                                                 
334 KELSEN, Hans, ob. cit., p. 391/392. 
335 KELSEN, Hans, ob. cit., p. 393. 
336 Elival da Silva Ramos traz à tona a doutrina alemã, que diferencia a discricionariedade como liberdade de 
interpretação e como liberdade de atuação. Cuida-se do que se denomina ‘discricionariedade de juízo’ e 
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Mas a interpretação que cria direito é apenas essa interpretação autêntica, 

que repudia, por sua vez, a ideia de uma única solução correta para o caso concreto. É certo 

que, quando não se trate de interpretação autêntica – ou seja, feita pelo aplicador do direito 

– é possível a busca de uma única solução. Já não se está frente a uma posição jurídica, 

mas a uma posição política, calcada, no mais das vezes, em um ideal de segurança jurídica. 

 

Ainda que a jurisprudência tente incutir no ideário dos operadores do 

direito o conceito de que haveria uma solução justa para casos carecedores de 

interpretação, a justificação para tal tentativa é política e não jurídica. Ainda nas palavras 

de Kelsen, “não se pretende negar que esta ficção da univocidade das normas jurídicas, 

vista de uma certa posição política, pode ter grandes vantagens. Mas nenhuma vantagem 

política pode justificar que se faça uso desta ficção numa exposição científica do Direito 

positivo, proclamando como única correta, de um ponto de vista científico objetivo, uma 

interpretação que, de um ponto de vista político subjetivo, é mais desejável do que uma 

outra, igualmente possível do ponto de vista lógico. Neste caso, com efeito, apresenta-se 

falsamente como uma verdade científica aquilo que é tão-somente um juízo de valor 

político.”337 

 

Deve-se ponderar, como foi assentado parágrafos atrás, que existe 

alguma diferença entre o positivismo defendido por Kelsen e aquele exposto por Hart. 

Enquanto o primeiro aponta como metajurídicas aquelas justificativas residentes fora do 

ordenamento positivo, Hart enxerga a possibilidade de que a norma de reconhecimento, em 

sistemas complexos, venha a albergar regras e princípios, mesmo aqueles aparentemente 

carregados de valores que pareçam desbordar do ordenamento. 

 

Para Kelsen, “na medida em que, na aplicação da lei, para além da 

necessária fixação da moldura dentro da qual se tem de manter o ato a pôr, possa ainda ter 

lugar uma atividade cognoscitiva do órgão aplicador do Direito, não se tratará de um 

conhecimento do Direito positivo, mas de outras normas que, aqui, no processo da criação 

                                                                                                                                                    
‘discricionariedade de atuação’. Ao juiz, segundo o autor, “não é dado optar entre diferentes possibilidades 
de decisão judicial, restringindo-se, pois, a sua discricionariedade ao plano da compreensão do significado 
dos dispositivos legais (discricionariedade de juízo)”. (RAMOS, Elival da Silva, Ativismo judicial: 
parâmetros dogmáticos, São Paulo:Saraiva, 2010, p. 125/126) 
337 KELSEN, Hans, ob. cit., p. 396. 
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jurídica, podem ter a sua incidência: normas de Moral, normas de Justiça, juízos de valor 

sociais que costumamos designar por expressões correntes como bem comum, interesse do 

Estado, progresso, etc. Do ponto de vista do Direito positivo, nada se pode dizer sobre a 

sua validade e verificabilidade. Deste ponto de vista, todas as determinações desta espécie 

apenas podem ser caracterizadas negativamente: são determinações que não resultam do 

próprio Direito positivo. Relativamente a este, a produção do ato jurídico dentro da 

moldura da norma jurídica aplicanda é livre, isto é, realiza-se segundo a livre apreciação do 

órgão chamado a produzir o ato. Só assim não seria se o próprio Direito positivo delegasse 

em certas normas metajurídicas como a Moral, a Justiça, etc. Mas, neste caso, estas 

transformar-se-iam em normas de Direito positivo.”338 

 

Há, aí, um interessante contraponto à polêmica travada entre Dworkin e 

Hart. Para o positivismo clássico, a consideração desses juízos metajurídicos – 

notadamente os princípios, carregados de valores -, à maneira feita por Dworkin, situar-se-

ia fora do campo do direito positivo e, em última análise, levaria ao mesmo grau de 

indeterminação, pois será sempre possível a existência de princípios e valores colidentes, 

refutando-se, aqui, a concepção de uma compreensão holística como aquela defendida por 

Dworkin. Contudo, aqueles que, com Hart, apontam a possibilidade de uma norma de 

reconhecimento, que abrace, no seio do direito positivo, os valores e princípios – 

considerados, por Kelsen, metajurídicos -, chegarão, ainda que por via oblíqua, ao mesmo 

resultado: a interpretação, no direito positivo, permanecerá carente de uma única resposta 

correta. 

 

Assim, seja no positivismo defendido por Kelsen, seja naquele ensinado 

por Hart, estará sempre aberto o campo de discricionariedade do juiz, quer rejeitando-se a 

ideia de que princípios de moral ou de justiça façam parte do direito positivo, quer 

entendendo-se que eles estejam albergados por uma norma de reconhecimento. 

 

Talvez por isso, o próprio Dworkin reconheça que, mesmo tendo 

percorrido todo o caminho – sobre-humano – para encontrar a solução para determinado 

caso difícil, Hércules recorrerá a uma crença. Não a uma crença pessoal, conforme uma 

preferência particular, mas à crença na verdade e solidez da solução que considera ser a 
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correta. Isso porque “em um determinado momento ele deve basear-se na substância de seu 

próprio juízo para poder emitir algum juízo.”339 

 

Para nós, que admitimos a discricionariedade judicial em determinados 

casos e aceitamos a teoria de que a decisão, representativa de um ato voluntário, deriva de 

uma escolha, ainda assim parece oportuna a advertência de Dworkin: “A técnica de 

Hércules encoraja um juiz a emitir seus próprios juízos sobre os direitos institucionais. 

Poder-se-ia pensar que o argumento extraído da falibilidade judicial sugere duas 

alternativas. A primeira argumenta que, por serem falíveis, os juízes não devem fazer 

esforço algum para determinar os direitos institucionais das partes diante deles, mas que 

somente devem decidir os casos difíceis com base em razões políticas ou, simplesmente, 

não decidi-los. Mas isso é perverso. A primeira alternativa argumenta que como, por 

desventura e com frequência, os juízes tomarão decisões injustas, eles não devem esforçar-

se para chegar a decisões justas. A segunda alternativa sustenta que, por serem falíveis, os 

juízes devem submeter a outros as questões de direito institucional colocadas pelos casos 

difíceis. Mas submetê-las a quem? Não há razão para atribuir a nenhum outro grupo 

específico uma maior capacidade de argumentação moral; ou, se houver uma razão, será 

preciso mudar o processo de seleção de juízes, e não as técnicas de julgamento que eles são 

instados a usar. Assim, essa forma de ceticismo não configura, em si mesma, um 

argumento contra a técnica de decisão judicial de Hércules, ainda que sem dúvida sirva, a 

qualquer juiz, como um poderoso lembrete de que ele deve muito bem errar nos juízos 

políticos que emite, e que deve, portanto, decidir os casos difíceis com humildade.”340 

 

 

                                                 
339 DWORKIN, Ronald, Levando os direitos a sério, tradução Nelson Boeira, São Paulo:Martins Fontes, 
2010, p. 194. Cristina Brandão, em excelente artigo sobre o tema, observa: “E quando juiz, em análise 
preliminar, não consegue identificar a melhor resposta, ou seja, a interpretação que mais se encaixe na 
estrutura política de sua sociedade? Para Dworkin, neste caso, o juiz deve fazer uma escolha entre as 
interpretações aceitáveis, mas levando ainda em consideração a estrutura das instituições e decisões da 
comunidade: ‘Suas próprias convicções (do juiz) morais e políticas agora estão diretamente engajadas. Mas o 
julgamento político que ele deve fazer é em si mesmo complexo e, às vezes, vai opor uma parte de sua moral 
política a outra: sua decisão vai refletir não apenas suas opiniões sobre a justiça e a equidade, mas suas 
convicções de ordem superior sobre a possibilidade de acordo entre esses ideais quando competem entre si. 
(...) Diferentes juízes vão divergir sobre cada uma dessas questões e, consequentemente, adotarão pontos de 
vistas diferentes sobre aquilo que realmente é, devidamente compreendido, o direito de sua comunidade.” 
(BRANDÃO, Cristina, Algumas considerações sobre a discricionariedade judicial, Revista de direito 
constitucional e internacional, n. 56, julho/setembro 2006, p. 73) 
340 DWORKIN, Ronald, Levando os direitos a sério, tradução Nelson Boeira, São Paulo:Martins Fontes, 
2010, p. 203. 
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5.5. Discricionariedade, jurisdição e aplicação de valores 

constitucionais 

 

 

A concepção de jurisdição atrelada ao sopesamento de princípios e como 

expressão de valores constitucionais alterou o paradigma tradicional, ligado às ideias de 

Chiovenda – jurisdição como atuação da vontade concreta da lei – e Carnelutti – jurisdição 

como criação da norma individual, com vistas à justa composição da lide -, fazendo com 

que a interpretação da lei passasse a subordinar-se aos direitos fundamentais, ligados a 

princípios constitucionais. 

 

Esse novo paradigma de interpretação fez surgir, como consequência, um 

novo modelo de juiz, cuja preocupação deve estar menos voltada à compreensão mecânica 

da lei ou à composição da lide, de caráter subjetivo, e mais voltada à implementação de 

valores constitucionais. 

 

É certo que a teoria de Chiovenda teve o mérito de ressaltar o caráter 

público do processo, na medida em que a jurisdição – exercida por meio da ação - passou a 

ser considerada sob o ponto de vista de aplicação do direito objetivo e, portanto, sujeição 

das partes ao comando do Estado. Contudo, tratava-se, ainda, de uma visão de matiz 

liberal, extremamente preocupada com a resolução de conflitos inter-subjetivos, em que a 

imposição da autoridade estatal não se ligava à ideia de proteção de interesses sociais ou 

coletivos. 

 

Do mesmo modo, Carnelutti preocupou-se sobremaneira com a resolução 

do conflito intersubjetivo, a ponto de inserir a lide como elemento caracterizador da 

jurisdição, cuja função, como se sabe, seria resolver o conflito de interesses qualificado por 

uma pretensão resistida. 

 

Embora ambas as teorias sejam permeadas, ainda, pela concepção liberal 

de direito, surgiram, a partir delas, duas maneiras de ver o fenômeno jurisdicional. A 

escola de Chiovenda, ao defender que a sentença tem a simples função de declarar a lei e 

não criá-la para o caso concreto ou complementá-la, deu azo à formação da teoria dualista. 
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A escola de Carnelutti, ao ensinar que a sentença cria a norma individual para o caso 

concreto, adotando, assim, a ideia de que ela se torna a lei para aquele caso, perpetrou a 

visão de unidade do ordenamento. Daí ser denominada escola unitária. 

 

No entanto, não se pode dizer que qualquer das teorias tenha defendido 

que a sentença pudesse se afastar da prescrição preestabelecida pela lei. Seja simplesmente 

declarando-a, deixando de criar uma regra individual, seja criando essa regra individual 

(por meio de declaração concreta de um direito predisposto), a sentença, para ambas as 

teorias, declarava o direito, não o criava. 

 

Tais concepções, como visto, encontram raízes em uma ideologia liberal, 

em que o princípio da legalidade é tomado em sua estrutura formal, assim como o princípio 

da igualdade. Ainda não se passara de um Estado Liberal a um Estado Social, voltado à 

garantia dos direitos da coletividade e a assegurar tratamento substancialmente igual aos 

desiguais. 

 

Por essa razão, a processualística da época não se preocupava em atribuir 

à jurisdição o papel de interpretação das leis à luz de princípios constitucionais nem em 

conformar a legislação, por meio da sentença, aos valores expostos na Constituição. 

Somente com a formação de um Estado Social, preocupado em prescrever e em dotar de 

concreção valores constitucionais, inscritos em princípios, é que se passa a uma nova 

concepção de jurisdição. 

 

Segundo Luiz Guilherme Marinoni, “tal tomada de consciência é muito 

importante para concluir que tais princípios e direitos conferem unidade e harmonia ao 

sistema, não dando alternativa ao juiz e ao jurista senão colocar a lei na sua perspectiva. 

Vale dizer que as normas constitucionais são vinculantes da interpretação das leis.”341 

 

                                                 
341 MARINONI, Luiz Guilherme, A jurisdição no Estado Contemporâneo, in Estudos de direito processual 
civil: homenagem ao professor Egas Dirceu Moniz de Aragão, Luiz Guilherme Marinoni (coord.), São 
Paulo:RT, 2005, p. 26. Logo adiante, Marinoni ressalta: “Dizer que a lei tem a sua substância moldada pela 
Constituição implica admitir que o juiz não é mais um funcionário público que objetiva solucionar os casos 
conflitos mediante a afirmação do texto da lei, mas, sim, um agente do poder que, por meio da adequada 
interpretação da lei e do controle da sua constitucionalidade, tem o dever de definir os litígios fazendo valer 
os princípios constitucionais de justiça e os direitos fundamentais.” (p. 50) 
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A virtude de se examinar a jurisdição de maneira desapegada ao 

tradicional conceito de lide, utilizando, para isso, a categoria dos processos de conteúdo 

objetivo – aproximando-os da chamada jurisdição voluntária -, reside na circunstância de 

que se torna mais claro que o seu desiderato é dar significado a valores públicos. Isso 

equivale a dizer que a jurisdição visa, como fim último, a dotar os valores constitucionais 

de significado. 

 

Owen Fiss, embora utilizando o termo adjudication – expressão da 

língua inglesa para designar a atividade judicial de solução de conflitos -, ressalta tal 

característica, afirmando: “A adjudicação é o processo pelo qual são dados significado e 

expressão concretos aos valores incorporados em um texto jurídico dotado de grande 

autoridade, tal como a Constituição. A meu ver, essa sempre foi a função da 

adjudicação.”342Em outro ponto de sua obra, ressalta que a razão de ser da jurisdição não é, 

necessariamente, a solução de controvérsias, mas a conferência de significado a valores 

públicos. Por isso, Fiss acentua: “A tarefa de um juiz deve ser vista, então, como a 

conferência de significado aos valores públicos, e a adjudicação como o processo pelo qual 

tal significado é formulado e revelado.”343 

 

O exercício da jurisdição, como tantas vezes assinalado, pressupõe 

interpretação. Mas, por conta da generalidade e abrangência de textos jurídicos, como a 

Constituição, pode-se argumentar que tal interpretação pecará, no mais das vezes, pela 

ausência de objetividade. Corre-se o risco, segundo tal ponto de vista, de que, ao tomar 

decisões, o juiz venha a expressar opiniões e gostos pessoais. 

 

Contudo, generalidade e abrangência, características inerentes a diversos 

textos normativos, não devem ser considerados como fatores de desestímulo na busca de 

um significado pelo seu intérprete. Ao contrário, cuida-se de qualidades essenciais que, 

longe de levar o hermeneuta a desanimar perante essa tarefa, hão se estimulá-lo a encontrar 

os possíveis significados da norma a aplicar. 

 

                                                 
342 FISS, Owen, Um novo processo civil: estudos norte-americanos sobre jurisdição, constituição e 
sociedade, coordenação da tradução Carlos Alberto de Salles, tradução Daniel Porto Godinho da Silva e 
Melina de Medeiros Rós, São Paulo:RT, 2004, p. 105/106. 
343 ob. cit., p. 44 e 65/66. 



200 
 

O importante, para que não se caia no equívoco de aceitar que, ao 

interpretar textos genéricos e abrangentes como a Constituição, o juiz venha a elaborar 

interpretações baseadas em escolhas absolutamente subjetivas, é estabelecer alguns 

parâmetros de interpretação e, portanto, de escolha entre alternativas possíveis.344 A 

objetividade que se deve buscar – na medida do possível – tem em vista garantir que a 

decisão proferida obedeça a uma noção de impessoalidade. 

 

Para tanto, Fiss lança mão de dois conceitos limitadores da atividade 

interpretativa do juiz, cuja função é balizar a discricionariedade de sua escolha. Segundo 

ele, “a ideia de uma interpretação objetiva não exige que ela seja totalmente determinada 

por alguma fonte externa ao juiz, mas somente que seja limitada. Para explicar a fonte de 

limitação da interpretação da lei, faz-se necessário introduzir dois conceitos adicionais: um 

é a ideia das regras disciplinadoras, que impõem restrições ao intérprete, constituindo os 

padrões com base nos quais a exatidão da interpretação deve ser julgada; o outro é a ideia 

de uma comunidade interpretativa, que reconhece essas normas como dotadas de grande 

autoridade.”345 

 

As regras disciplinadoras podem ser aproximadas às regras de 

hermenêutica. Elas constituem um padrão que guia a profissão dos juízes, garantindo que 

suas interpretações não serão de todo subjetivas, mas seguirão um modelo, genericamente 

aceito, de tomada de decisões. Assim como quando escrevemos estamos adstritos a normas 

preestabelecidas de gramática, juízes, ao interpretar, também obedecem a determinadas 

regras disciplinadoras. 

 

As regras disciplinadoras variam conforme a interpretação exigida. Note-

se que, ao interpretar um contrato, por exemplo, o juiz deve lançar mão de conceitos como 

boa-fé, função social, equilíbrio entre as partes etc., ao passo que, na interpretação de 

normas gerais, como as inseridas num determinado Código, ele verificará o seu significado 

à luz da Constituição, a intenção do legislador, o princípio que as norteia, sua 

especificidade em face de uma norma mais genérica etc. 

                                                 
344 “O juiz deve buscar a ‘melhor medida judicial’, mas uma vez que seu julgamento deve incorporar essas 
considerações irrestritas, como eficácia e justiça, e na medida em que a ameaça e o valor constitucional que 
dão origem à intervenção não podem ser definidos com grande precisão, a adequação da escolha particular na 
medida judicial não pode ser arguida com certeza.” (FISS, Owen, ob. cit, p. 92/93) 
345 FISS, Owen, ob. cit., p. 279/280. 
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A função das regras disciplinadoras, enfim, é o estabelecimento de um 

padrão, antecipadamente conhecido pela comunidade de que o juiz faz parte e aceito por 

seus membros, o que garante a certeza, ao lado de regras procedimentais, de que o 

intérprete as seguirá, possibilitando, com isso, grau maior de objetividade em suas 

decisões. 

 

As regras disciplinadoras de caráter procedimental visam a assegurar às 

partes o controle, também procedimental, da tomada de decisões e encontram sua fonte na 

garantia do devido processo legal, de matiz constitucional. Ao mesmo tempo, é a 

Constituição, no plano material, a fonte de autoridade mais elevada para a tomada da 

decisão judicial. 

 

Trata-se, como foi dito, de padrões, cuja autoridade e vinculação é aceita 

pela comunidade jurídica. Estabelecidos e aceitos tais padrões, restringe-se, sobremaneira, 

o âmbito de subjetivismo nas decisões judiciais. Ao assegurar que o juiz não possa dar 

início ao processo de ofício, que ele seja independente, que deva garantir a participação em 

contraditório e a ampla defesa e que deva fundamentar as suas decisões, as regras 

disciplinadoras de caráter procedimental permitirão amplo controle das decisões. 

Paralelamente, ao estabelecer os valores públicos condicionantes, as regras e os princípios 

vetores das decisões a serem tomadas, a Constituição servirá, ao mesmo tempo, como guia 

e padrão a ser obedecido pelo intérprete. 

 

É nesse sentido que, ao tratar da Constituição Dirigente, Canotilho 

aborda o tema da interpretação conforme a constituição. O conceituado professor 

português lembra que a expressão pode ser tomada em diferentes sentidos, apontando três 

deles: como regra preferencial para decisão entre vários resultados de interpretação; como 

meio de limitar o controle judicial; como instrumento hermenêutico de conhecimento das 

normas constitucionais. Dos três sentidos originam-se consequências diversas: na hipótese 

de pluralidade de sentidos, deve-se optar por aquele que melhor conformidade encontre na 

norma constitucional; uma lei não deve ser considerada inconstitucional se puder ser 

preservada, ou seja, interpretada conforme a constituição; o sentido da norma, o seu 

conteúdo, deve ser aferido com base no envio à norma constitucional. 
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Para Canotilho, no entanto, “a conclusão a que se chega no que respeita 

ao princípio da interpretação conforme a constituição é decididamente no sentido referido 

em terceiro lugar: interpretar, aplicar e concretizar conforme a lei fundamental é considerar 

as normas hierarquicamente superiores da constituição como elemento fundamental na 

determinação do conteúdo das normas infraconstitucionais.”346 

 

A interpretação, inerente ao exercício da jurisdição, jamais será, por isso, 

um exercício absolutamente livre do juiz, mas, ao mesmo tempo, nunca será 

completamente mecânica. Interpretação e criação do direito correrão paralelamente, e a 

discricionariedade estará presente quando, sopesados os princípios, à luz da Constituição, 

mais de uma escolha se mostrar razoável. Caberá ao juiz, optando por uma delas, 

fundamentar a sua escolha nos valores postos à sua frente. 

 

É nesse contexto que Marinoni realça que “a lei deve ser compreendida e 

aplicada de acordo com a Constituição. Isso significa que o juiz, após encontrar mais de 

uma solução a partir dos critérios clássicos de interpretação da lei, deve obrigatoriamente 

escolher aquela que outorgue maior efetividade à Constituição. Trata-se, desse modo, de 

uma forma de filtrar as interpretações possíveis da lei, deixando passar apenas a que 

melhor se ajuste às normas constitucionais.”347 

 

Nesse sentido, demonstração insofismável da atual preocupação em se 

garantir uma aplicação valorativa do direito, tomando como fonte central a Constituição 

Federal, é a absorção contínua, pelos tribunais, do princípio da proporcionalidade. 

 

Cuida-se de um princípio implícito, não positivado, que tem por objetivo 

solucionar conflitos entre outros princípios, geralmente de feição constitucional, ou entre 

princípios e regras – mais precisamente, nesse caso, o conflito se dá entre princípio x 

princípio que está à base da regra. Como lembra Paulo Magalhães da Costa Coelho, “no 

direito constitucional brasileiro atual, a proporcionalidade é um princípio implícito, 

                                                 
346 CANOTILHO, José Joaquim Gomes, Constituição dirigente e vinculação do legislador: contributo para 
a compreensão das normas constitucionais programáticas, 2ª ed., Coimbra Editora, 2001, p. 404/406. 
347 MARINONI, Luiz Guilherme, A jurisdição no Estado Contemporâneo, in Estudos de direito processual 
civil: homenagem ao professor Egas Dirceu Moniz de Aragão, Luiz Guilherme Marinoni (coord.), São 
Paulo:RT, 2005, p. 50. 
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inexistindo norma específica na Constituição de 1988 sobre o tema, como ocorre, por 

exemplo, nas constituições portuguesa e alemã. Dessa circunstância, porém, não se infira 

que tenha o princípio da proporcionalidade no direito constitucional brasileiro expressão e 

eficácia menores. A expressão e eficácia de um princípio dizem menos em relação à 

circunstância de estar ou não expressamente positivado e mais em relação à carga 

axiológica que conduz. É, na verdade, um sobreprincípio, vale dizer, aquele que decorre do 

amalgamento e da força vetorial de outros princípios explícitos, como o da legalidade e da 

igualdade.”348 

 

Nos limites desse item, não é de grande relevância estabelecer, no que 

toca ao princípio da proporcionalidade, a diferenciação que alguns autores fazem entre 

princípios - como mandados de otimização – e regras. O que importa, aqui, é enfatizar que 

se trata de fator de ponderação, utilizado como forma de resolver conflitos entre outros 

princípios. Cuida-se de uma maneira de atribuir-lhes peso diante do caso concreto. 

 

Segundo Luís Virgilio Afonso da Silva349, com apoio em Alexy, a regra 

da proporcionalidade “é uma regra de interpretação e aplicação do direito... empregada 

especialmente nos casos em que um ato estatal, destinado a promover a realização de um 

direito fundamental ou de um interesse coletivo, implica a restrição de outro ou outros 

direitos fundamentais.”  

 

A aplicação da regra da proporcionalidade impõe o exame das três de 

suas sub-regras: a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito. Tal 

exame se faz de maneira sequencial. Em primeiro lugar, verifica-se o ato sob o ponto de 

vista de sua adequação; após, e apenas se superada a questão da adequação, examina-se o 

ato sob o ângulo da necessidade. Por fim, caso ultrapassados os dois primeiros exames, 

analisa-se a proporcionalidade do ato, em sentido estrito. 

 

Também a respeito da proporcionalidade, Humberto Bergmann Ávila 

aponta as seguintes características: “há casos em que é analisada a correlação entre dois 

                                                 
348 COELHO, Paulo Magalhães da Costa, Controle jurisdicional da administração pública, São 
Paulo:Saraiva, 2002, p. 79. 
349 SILVA, Luís Virgílio Afonso da, O proporcional e o razoável, in Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 91, 
n. 798, pp. 23/50, abr. 2002. 
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bens jurídicos protegidos por princípios constitucionais, em função dos quais é preciso 

saber se a medida adotada é adequada para atingir o fim constitucionalmente instituído 

(relação meio x fim), se a medida é necessária enquanto não substituível por outro meio 

igualmente eficaz e menos restritivo do bem jurídico envolvido (relação meio x meio) e se 

a medida não está em relação de desproporção em relação ao fim a ser atingido (relação 

meio x fim). Nesse caso, devem ser analisados dois bens jurídicos protegidos por 

princípios constitucionais e a medida adotada para sua proteção (...). Trata-se de um exame 

abstrato dos bens jurídicos envolvidos (segurança, liberdade, vida, etc.) especificamente 

em função da medida adotada”.350 

 

Um excelente exemplo da absorção do princípio da proporcionalidade 

pelo Supremo Tribunal Federal pode ser encontrado, dentre outros, no voto do Ministro 

Gilmar Mendes, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.324-7 – DF. 

Confira-se trecho do voto: 

 

“O princípio da proporcionalidade, também denominado princípio do 

devido processo legal em sentido substantivo, ou ainda, princípio da proibição de excesso, 

constitui uma exigência positiva e material relacionada ao conteúdo de atos restritivos de 

direitos fundamentais, de modo a estabelecer um ‘limite do limite’ ou uma ‘proibição de 

excesso’ na restrição de tais direitos. 

 

A máxima da proporcionalidade, na expressão de Alexy, coincide 

igualmente com o chamado núcleo essencial dos direitos fundamentais concebido de modo 

relativo – tal como o defende o próprio Alexy. Nesse sentido, o princípio ou máxima da 

proporcionalidade determina o limite último da possibilidade de restrição legítima de 

determinado direito fundamental. 

 

A par dessa vinculação aos direitos fundamentais, o princípio da 

proporcionalidade alcança as denominadas colisões de bens, valores ou princípios 

constitucionais. Nesse contexto, as exigências do princípio da proporcionalidade 

representam um método geral para a solução de conflitos entre princípios, isto é, um 

conflito entre normas que, ao contrário do conflito entre regras, é resolvido não pela 
                                                 
350 ÁVILA, Humberto Bergmann, A distinção entre os princípios e regras e a redefinição do dever de 
proporcionalidade, in Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 215, p. 173-174, 1999. 
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revogação ou redução teleológica de uma das normas conflitantes nem pela explicitação 

de distinto campo de aplicação entre as normas, mas antes e tão-somente pela ponderação 

do peso relativo de cada uma das normas em tese aplicáveis e aptas a fundamentar 

decisões em sentidos opostos. Nessa última hipótese, aplica-se o princípio da 

proporcionalidade para estabelecer ponderações entre distintos bens constitucionais. 

 

Em síntese, a aplicação do princípio da proporcionalidade se dá quando 

verificada restrição a determinado direito fundamental ou um conflito entre distintos 

princípios constitucionais de modo a exigir que se estabeleça o peso relativo de cada um 

dos direitos por meio da aplicação das máximas que integram o mencionado princípio da 

proporcionalidade. São três as máximas parciais do princípio da proporcionalidade: a 

adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito. 

 

Tal como já sustentei em estudo sobre a proporcionalidade na 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (A proporcionalidade na jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal, in Direitos fundamentais e controle de constitucionalidade: 

Estudos de direito constitucional, 2ª ed., Celso Bastos editor: IBDC, São Paulo, 1999, p. 

72), há de perquirir-se, na aplicação do princípio da proporcionalidade, se em face do 

conflito entre dois bens constitucionais contrapostos, o ato impugnado afigura-se 

adequado (isto é, apto para produzir o resultado almejado), necessário (isto é, 

insubstituível por outro menos gravoso e igualmente eficaz) e proporcional em sentido 

estrito (ou seja, se estabelece uma relação ponderada entre o grau de restrição de um 

princípio e o grau de realização do princípio contraposto).” 

 

Um bom exemplo de hipotética aplicação do princípio ou regra da 

proporcionalidade pode ser imaginado a partir do exame de recentes leis – e de atos 

administrativos a ela vinculados - que proibiram as pessoas de fumarem em ambientes 

fechados. 

 

Trata-se de leis editadas dentro de um contexto de políticas públicas 

tendentes a fomentar a melhoria da saúde pública, ao mesmo tempo reduzindo a incidência 

de doenças em fumantes e não fumantes – os chamados fumantes passivos – e, com isso, 

diminuindo os gastos com o tratamento de tais doenças. 
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Em tal exemplo, contrapõem-se os princípios da isonomia e da liberdade 

de ir e vir – e, por consequência, de permanecer num determinado recinto fechado – e, por 

outro lado, da proteção à vida e à saúde das pessoas. 

 

Os fumantes poderiam argumentar que a restrição em questão impõe a 

eles, desnecessariamente, um tratamento não isonômico e que isso acarretaria outra 

imposição, também desnecessária, de que sejam proibidos de frequentar determinados 

ambientes. 

 

Do lado oposto, os defensores da restrição poderiam afirmar que não há 

quebra do princípio da isonomia, dado que o tratamento desigual imposto aos fumantes 

decorre de uma característica – o ato de fumar – que o justifica. E, mais, que a proibição do 

fumo em ambientes fechados – e não da frequência dos fumantes – vem ao encontro do 

princípio constitucional de garantia à vida e proteção à saúde da coletividade. 

 

As leis dessa natureza e os atos administrativos tendentes a implementá-

las seriam tomados como parte integrante de uma política pública apta a assegurar a 

prevalência dos últimos princípios em detrimento dos primeiros. 

 

Pois bem. Na avaliação da constitucionalidade de tais leis e atos 

administrativos, caberia ao juiz, como critério de sopesamento de princípios – e, assim, de 

valores – examinar cada um dos subprincípios da proporcionalidade. 

 

Verificaria, primeiro, se, à luz da política pública que inspira o ato, ele é 

adequado. Ultrapassada essa fase, analisaria se, mesmo que adequado o ato, sua imposição 

era mesmo necessária. Ou seja, se não havia outro meio, menos gravoso ao grupo atingido, 

e, ao mesmo tempo, tão eficaz. Uma vez tendo chegado à conclusão de que o ato era 

mesmo adequado e necessário, decidiria, por fim, se ele estabelece uma relação ponderada 

entre o grau de restrição de um princípio e o grau de realização do princípio contraposto. 
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No caso concreto, decidiria se a restrição imposta aos fumantes – e, 

portanto, aos seus direitos individuais de ir e vir e de tratamento isonômico - é 

proporcional à realização da política pública de proteção à vida e à saúde coletiva. 

 

Note-se que, na essência, o controle que se faz por meio da aplicação do 

princípio da proporcionalidade é em tudo similar ao controle que se faz da 

discricionariedade. Afinal de contas, ao estabelecer que determinada lei ou ato é adequado, 

é necessário e proporcional em sentido estrito, sempre à luz da ponderação entre princípios 

constitucionais, o juiz estará, na verdade, examinando se se trata da melhor escolha, dentre 

as escolhas possíveis. E não poderá fazê-lo se também ele não ponderar, vale dizer, não 

percorrer todo o caminho de interpretação necessário para chegar à conclusão a que chegou 

o agente. 

 

Mas poder-se-ia argumentar – como geralmente se faz – que, diante de 

uma escolha do administrador baseada em discricionariedade, não caberia ao juiz interferir, 

pois isso equivaleria a trocar uma discricionariedade por outra, o que seria inadmissível. 

Isso é verdade. No entanto, não nos parece que tal objeção tenha o peso que se lhe costuma 

dar. 

 

Em primeiro lugar porque, como foi dito, mesmo para verificar se o 

administrador agiu de maneira discricionária, o juiz terá de percorrer os caminhos que o 

levaram a agir de tal maneira e examinar se a solução adotada era, de fato, a melhor 

possível – ou, se utilizado o caminho da proporcionalidade, se era a mais adequada, se era 

necessária e se era proporcional, em sentido estrito. Ou seja, o juiz, também, terá de, ao 

menos, raciocinar com base na discricionariedade. 

 

Em segundo lugar, a atuação do juiz pode ocorrer não em face de uma 

ação do administrador, mas diante de uma omissão. Eis o exemplo mais incisivo de 

atuação discricionária com base em mandamento constitucional. 

 

Não é raro que, estabelecida pelo Poder Legislativo uma política pública, 

o administrador dela se afaste, ao não implementar os meios necessários ao seu fomento. É 

fora de dúvida que o atual panorama legislativo possibilita ao Ministério Público ou aos 
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entes institucionalmente organizados – as associações – o manejo de ações coletivas, cujo 

pedido pode consistir numa obrigação, imposta ao administrador, de fazer. 

 

Tais ações coletivas terão como característica uma causa de pedir aberta, 

e o princípio da adstrição ao pedido também será relativizado, dado que o autor funcionará 

como um representante adequado da coletividade e caberá ao juiz, dessa forma, ao longo 

do processo, examinar a melhor maneira – o meio mais eficaz - de se alcançar o fim 

buscado pela tutela inicialmente postulada. 

 

Garantida a participação das partes e exercido o contraditório pelo ente 

público responsável pela omissão, entendemos que ao juiz caberá o poder de sopesar 

valores, inclusive mediante o princípio da proporcionalidade, podendo, ao final, determinar 

que o administrador execute o ato que deixou de executar, em desrespeito a tal ou qual 

política pública. 

 

Pense-se novamente no direito à saúde. Imagine-se uma situação em que 

determinada doença atinja níveis inaceitáveis de incidência, sem que o poder público tome 

qualquer iniciativa concreta de proteção à saúde coletiva, ainda que o Poder Legislativo 

aponte para políticas públicas de contenção à doença. Cremos que, numa hipótese como 

essa, caberia a qualquer legitimado ativo ajuizar ação coletiva, com vistas a que o juiz 

suprisse a omissão do administrador. 

 

À vista do pedido concreto – que poderia atingir uma gama de 

possibilidades – caberia ao juiz, à luz da ponderação entre os valores constitucionais, 

examinar a melhor via de pôr em prática a política pública de contenção da doença. 

 

Ele poderia sopesar o princípio da garantia da saúde pública com o 

princípio da isonomia de tratamento a outros doentes e, nesse sentido, decidir qual a ação 

necessária, mais adequada e proporcional em sentido estrito. É o mesmo que dizer que, 

dentre as possibilidades que se colocassem à sua frente, viria a escolher aquela que lhe 

parecesse a melhor. 
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Note-se que, provavelmente, haveria mais de uma escolha possível, 

dentre tantas razoáveis e proporcionais. E é exatamente aí que, em nosso entender, opera a 

discricionariedade, inafastável quando se trate de suprir uma omissão. Assim é que, 

sopesando os valores e raciocinando de maneira discricionária – e tendo como baliza, 

evidentemente, a Constituição – o juiz optará por qual, dentre as possíveis escolhas, será a 

que melhor garantirá a saúde dos ameaçados por aquela doença. Qual, a seu ver, será a 

medida necessária, adequada e que menos restrições trará aos direitos dos que não portam a 

doença, sem deixar, contudo, de ser eficaz. 

 

É nesse sentido que se defende, aqui também, a discricionariedade 

judicial, pois, mais uma vez, se está diante de dar significado a valores incorporados na 

Constituição, o que, muitas vezes, se faz por meio de escolhas, mesmo que delimitadas 

pelo texto constitucional. 

 

A aplicação do princípio ou regra da proporcionalidade é apenas um dos 

caminhos que levam ao sopesamento de princípios e aponta, em determinado caso 

concreto, qual deve prevalecer. Nada impede que uma mesma solução seja adotada, no 

entanto, se seguido outro caminho, fundado em interpretação, baseada em exame dos 

princípios constitucionais e legitimada por meio do procedimento e do discurso racional do 

juiz. 

 

O fato, inafastável, é que, não raras vezes, quando se trate de dotar de 

expressão concreta princípios constitucionais, mais de uma escolha razoável se mostrará 

possível. E não há, conforme vimos, maneira de estabelecer qual delas é a correta. Não há 

critérios seguros que fundamentem a tese da única resposta certa. A interpretação 

encontrará o limite, inexorável, da escolha. E o juiz, nessas hipóteses, não terá como 

escapar à discricionariedade. 
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5.6. Interpretação e criação do direito 

 

 

A acentuação do papel criativo dos juízes surgiu, em grande parte, 

paralelamente a um movimento de revolta contra o formalismo, que pretendia reduzir a 

atividade jurisdicional a um raciocínio lógico, estanque, de aplicação da lei. De acordo 

com essa concepção, estaria excluída da função jurisdicional todo elemento valorativo, de 

escolha, do aplicador da lei, bastando que ele realizasse, mecanicamente, o trabalho de 

subsunção da norma ao caso concreto. 

 

Cuidar-se-ia de uma tentativa de aproximar o direito às demais ciências, 

buscando o conhecimento avalorativo, baseado na realidade sobre o qual incide. À 

concepção formalista, importariam os juízos de fato, não juízos de valor. Importaria 

conhecer a realidade inerente ao direito, sem a necessidade de uma tomada de posição 

diante dessa realidade. 

 

Ao contrário, em contraposição a essa concepção, procurou-se ver na 

atuação do juiz a valoração de suas escolhas, tomando-se em consideração não apenas um 

raciocínio lógico de pura subsunção, mas, além disso, a responsabilidade pelas opções 

postas à sua disposição pela interpretação ampla do ordenamento. 

 

Como enfatiza Bobbio, “a dissensão entre o juspositivismo e os seus 

adversários começa propriamente quando se trata de precisar a natureza cognoscitiva da 

jurisprudência. Para o primeiro, esta consiste numa atividade puramente declarativa ou 

reprodutiva de um direito preexistente, isto é, no conhecimento puramente passivo e 

contemplativo de um objeto já dado; para os segundos, a natureza cognoscitiva consiste 

numa atividade que é também criativa ou produtiva de um novo direito, ou seja, no 

conhecimento ativo de um objeto que o próprio sujeito cognoscente contribui para 

produzir.”351 

 

Urgia reagir contra essa posição formalista, que, não obstante seu 

fundamental valor científico, carregava consigo o mal de privar o intérprete do elemento 
                                                 
351 BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito, tradução e notas Márcio 
Pugliesi, Edson Bini, Carlos E. Rodrigues, São Paulo:Ícone, 2006, p. 211. 
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finalístico de sua função. Instava criticar aquilo que o mesmo Bobbio chamou de 

“ideologia do juspositivismo”. Vale dizer, a ausência do elemento valorativo da escolha, a 

neutralidade científica, que já não se coadunava com as necessidades que se faziam sentir 

numa ordem de novos direitos de caráter coletivo e social. 

 

Ao tratar das revoltas contra o formalismo, Cappelletti ressalta que elas 

“conduziram à descoberta de que, efetivamente, o papel do juiz é muito mais difícil e 

complexo, e de que o juiz, moral e politicamente, é bem mais responsável por suas 

decisões do que haviam sugerido as doutrinas tradicionais. Escolha significa 

discricionariedade, embora não necessariamente arbitrariedade; significa valoração e 

‘balanceamento’; significa ter presentes os resultados práticos e as implicações morais da 

própria escolha; significa que devem ser empregados não apenas os argumentos da lógica 

abstrata, ou talvez os decorrentes da análise linguística puramente formal, mas também e 

sobretudo aqueles da história e da economia, da política e da ética, da sociologia e da 

psicologia. E assim o juiz não pode mais se ocultar, tão facilmente, de trás da frágil defesa 

da concepção do direito como norma preestabelecida, clara e objetiva, na qual pode basear 

a sua decisão de forma ‘neutra’. É envolvida sua responsabilidade pessoal, moral e política, 

tanto quanto jurídica, sempre que haja no direito abertura para escolha diversa. E a 

experiência ensina que tal escolha sempre ou quase sempre está presente. Mais uma vez, 

nas palavras do eminente juiz inglês (Lord Radcliffe): 

 

Quem poderá negar agora que, para o direito, as decisões judiciárias 

constituem uma contribuição criativa, e não meramente descritiva? Não há outra forma de 

fazer de modo diverso, na medida em que raro é o caso de decisão que não pressuponha a 

escolha entre duas alternativas ao mesmo tempo admissíveis.”352 

 

Interpretação e criação do direito não são conceitos contrapostos, visto 

que, ao interpretar as normas jurídicas, atuando-as no caso concreto, é ínsito certo grau de 

criatividade do juiz na realização de tal atividade. O problema, na verdade, reside no limite 

do grau de criatividade que se pode admitir em face de eventuais lacunas da lei e de que 

maneira o juiz poderá supri-las. 

 
                                                 
352 CAPPELLETTI, Mauro, Juízes legisladores? Tradução de Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. Porto 
Alegre:Fabris, 1988, p. 33. 
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A interpretação das leis, na atividade jurisdicional, visará a solucionar 

determinada questão no caso concreto. Ao fazê-lo, o juiz dará a sua interpretação da norma 

aplicável e criará, com isso, a sua solução. Cuida-se de trabalho de exegese, 

necessariamente criativo, do que é prova o fato de que, para a mesma situação de direito 

material, diferentes soluções podem ser dadas, podendo ser todas razoáveis e baseadas no 

ordenamento. 

 

O trabalho de interpretação do juiz e o grau de criatividade que daí 

decorre – proporcional ao grau de abertura da norma a ser interpretada – implicam a 

tomada de posições, vale dizer, implicam escolha. Por essa razão, há quem, como Mauro 

Cappelletti, não distinga criatividade e discricionariedade, embora enfatizando os limites a 

serem observados. Diz o autor que “o reconhecimento de que é intrínseco em todo ato de 

interpretação certo grau de criatividade – ou, o que vem a dar no mesmo, de um elemento 

de discricionariedade e assim de escolha -, não deve ser confundido com a afirmação de 

total liberdade do intérprete. Discricionariedade não quer dizer necessariamente 

arbitrariedade, e o juiz, embora inevitavelmente criador do direito, não é necessariamente 

um criador completamente livre de vínculos. Na verdade, todo sistema jurídico civilizado 

procurou estabelecer e aplicar certos limites à liberdade judicial, tanto processuais como 

substanciais.”353 

 

É evidente que, no plano do direito processual, o juiz deverá obedecer, 

basicamente, ao devido processo legal. A garantia maior contra o chamado direito livre 

está no fato de que, além da obediência ao contraditório e, portanto, à participação dos 

interessados na produção das decisões, tais decisões deverão ser necessariamente 

fundamentadas, conforme expressa determinação constitucional. Tal fato confere aos 

destinatários das decisões o poder de controlá-las, na medida em que, da análise da 

fundamentação, poderão compreender o processo de criação da norma para o caso 

concreto. Da parte do juiz, a fundamentação impedirá que a criação da decisão se dê de 

maneira desvinculada à lei. 

 

A obediência ao devido processo legal pressupõe, outrossim, a observação 

de todas as regras a ele inerentes. Assim é que o modo de criação da norma pelo juiz 

                                                 
353 CAPPELLETTI, Mauro, ob. cit., p. 23/24. 
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tenderá a ser democrático, na medida em que, garantida a participação dos diversos entes 

sociais por meio do processo, permite-se que a sociedade, em seus mais variados níveis, 

tenha voz nesse procedimento. 

 

A garantia do devido processo legal na criação da norma pelo juiz 

demandará, portanto, e em primeiro lugar, a garantia de acesso à justiça. Nessa medida, a 

facilitação do acesso, por meio da assistência gratuita e da criação de organismos de defesa 

dos direitos sociais, é requisito inerente à legitimação democrática do procedimento. 

 

Da mesma maneira, a previsão de legitimação extraordinária dos corpos 

sociais, como por exemplo, das associações, que atuam como representantes adequados das 

camadas normalmente carentes de voz no processo de criação da norma, é outro requisito 

essencial a tal legitimação democrática. 

 

Some-se a isso o fato de que os juízes não iniciam o processo de ofício, ou 

seja, o exercício do direito de ação é reservado a um terceiro, atuando o juiz, ao longo do 

processo, de forma imparcial, o que, da mesma forma, confere a esse modo de criação da 

norma uma dose de legitimidade que muitas vezes não se vislumbra no procedimento 

legislativo. É que o Legislativo, no mais das vezes, longe de representar a vontade popular, 

atua sob o impulso de pressões exercidas por grupos econômicos importantes, a serviço de 

inconfessáveis interesses ligados a lobbyes. 

 

Outro importante fator de garantia contra a arbitrariedade do juiz reside na 

amplitude do contraditório exercido por meio do processo. Como fator de equilíbrio aos 

poderes exercidos pelo juiz, em todas as fases do processo, desaguando na criação da 

norma para o caso concreto, o contraditório garante ampla participação dos interessados 

nesse procedimento e faz com que a decisão, embora emanada da criatividade do juiz, seja 

eivada da contribuição das partes. 

 

Existe inegável proporcionalidade entre o grau de criatividade dos juízes e 

a intensidade dos poderes por ele exercidos com o grau de abertura do contraditório e de 

participação das partes. Quanto maiores os poderes exercidos e maior a abertura para a 
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criatividade judicial, maior, também, deve ser o controle exercido, principalmente por meio 

da participação e do contraditório. 

 

Há, por isso, uma nítida corrente de ligação entre acesso à justiça, garantia 

de contraditório e exercício de poderes pelo juiz. Aqueles atuam como contrapeso desses. 

Poderes do juiz sem obediência a tais garantias representariam, sob o ponto de vista 

processual, arbitrariedade e, como consequência, ausência de legitimidade. 

 

Portanto, sob o ponto de vista das garantias processuais, a obediência ao 

devido processo legal servirá como freio à arbitrariedade, do que decorre a conclusão de 

que as escolhas tomadas não traduzem liberdade absoluta ao juiz, mas criatividade 

interpretativa, equivalente à discricionariedade. 

 

Já sob o ponto de vista das garantias substanciais, o que se observa é que 

o processo decisório obedecerá, necessariamente, nos sistemas da civil law, ao 

ordenamento codificado. Em última análise, não será admitida decisão – vale dizer, não 

será admitida interpretação – contrária à Constituição. 

 

Cuida-se da mesma natureza de garantia que existe nos planos dos 

processos legislativo e administrativo. Com efeito, nem o legislador nem o administrador 

poderão editar leis ou tomar decisões contrárias ao mandamento constitucional. De 

maneira similar ao juiz, legislador e administrador não podem agir de forma arbitrária, 

desrespeitando o que determina a Constituição. 

 

Notadamente, como foi visto neste trabalho, o grau de liberdade, ou de 

discricionariedade, conferido ao administrador é bastante similar àquele conferido ao juiz. 

As escolhas dependerão do grau de abertura deixado pela norma e jamais poderão se 

afastar do que estabelece a Constituição, cabendo, a ambos, juiz e administrador, 

fundamentar suas decisões com base nessa obediência. 

 

Substancialmente, os processos de criação legislativa, administrativa e 

jurisdicional estão vinculados à mesma amarra. Nenhum deles traduz absoluta liberdade, e 

as escolhas feitas pelo legislador, pelo administrador e pelo juiz obedecerão, de qualquer 
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forma, à Constituição. Aliás, isso decorre do fato de que o poder é uno, diferenciando-se, 

apenas, as funções legislativa, administrativa e jurisdicional. Não é de se estranhar, por 

essa razão, que todas as atividades estejam sujeitas ao mesmo limite substancial. 

 

Respeitados o devido processo legal e os limites substanciais no processo 

criativo, não se vê razão suficiente para que se encare com desconfiança ou ceticismo essa 

nova postura dos juízes. Nem mesmo se vislumbra motivo para que os próprios juízes 

queiram mascarar a real natureza de sua atividade. 

 

A respeito da ficção de que os juízes se limitam a declarar o direito, 

exercendo função meramente interpretativa – e não criadora -, Capelletti observa que “a 

ficção foi por tanto tempo, e tende constantemente a ser, ‘uma das mais caras afetações’ da 

mística judiciária britânica, como escrevem Bernard Schwartz & H.W.R.Wade, Legal 

Controlo of Government, Oxfors, Claredon Press, 1972, págs. 16-17, os quais comentam 

que embora os juízes ingleses ‘constantemente tenham de escolher entre políticas em 

conflito entre si e criam, assim, sempre direito novo’, todavia ‘amam negar esse fato”. E, 

ainda, justifica “o mito tradicional do juiz impessoal, não político, mero intérprete do 

direito, cujas decisões nada mais são do que o resultado de inexorável lógica jurídica, 

como instrumento de uma estratégia que visa a aumentar a aceitabilidade e a eficácia da 

que, em realidade, constitui uma função de decisão política.”354 

 

Em tempos posteriores, Dworkin observou essa tendência de negação 

sistemática de poderes de criação do direito aos juízes, não obstante a sua absorção pelas 

democracias modernas. Para tanto, utilizou-se de arguta indagação: “Em geral, críticos 

negam esse poder aos juízes, e os próprios juízes negam que se baseiam em suas próprias 

convicções morais e pessoais no exercício da jurisdição. Então, por que tantas democracias 

adotam (constitucionalmente) essa possibilidade, sendo que os próprios juízes a negam e 

os críticos a censuram?”355 

 

                                                 
354 ob. cit., p. 131, notas de rodapé 315 e 317, a última com menção à obra de Martin Shapiro, Law and 
Polities in the Supreme Court, New york, Free Press, 1964, p. 24/32. 
355 DWORKIN, Ronald, The judge`s new role: should personal convictions count?, in Journal of 
internacional criminal justice 1. Oxford University Press, 2003, p. 4. 
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É certo que, noutros tempos, justificativa-se essa postura cética em face de 

eventual discricionariedade judicial, visto que, então, a ideia de discricionariedade se 

ligava muito mais a uma noção de poder do que de dever. Notadamente em Estados 

totalitários, sentiu-se o perigo de que a magistratura passasse a exercer seus poderes em 

prol da ideologia facista ou nacional-socialista, impondo inadmissíveis limites ao exercício 

de direitos subjetivos, sempre com a justificativa da preponderância do interesse social. 

 

Daí a amedrontadora previsão de Lord Devlin, quando disse: “É grande a 

tentação de reconhecer o judiciário como uma elite capaz de se desviar dos trechos 

demasiadamente embaraçados da Estrada do processo democrático. Tratar-se-ia, contudo, 

de desviação só aparentemente provisória; em realidade, seria ela a entrada de uma via 

incapaz de se reunir à estrada principal, conduzindo inevitavelmente, por mais longo e 

tortuoso que seja o caminho, ao estado totalitário”356 

 

Calamandrei também apontava, ao tempo dos regimes totalitários na 

Alemanha e Itália, o perigo dessa tendência e da absorção da jurisdição contenciosa pela 

jurisdição voluntária. Abordou um artigo de Baumbach (Zivilprozess und freiwillige 

Gerichtsbarkeit), no qual o autor alemão propunha a simplificação dos ritos, a 

transformação de todo o processo civil em jurisdição voluntária, por conta de uma maior 

liberdade do procedimento de cunho administrativo. 

 

Baumbach observava, em sua proposta, que, se o processo visava a atingir 

ao interesse público e se esse interesse se confundia com o próprio interesse do Estado, já 

não havia espaço para o poder dispositivo das partes. Elas agiam como meras portadoras 

de uma ‘denúncia’ ao Estado, a respeito de determinado conflito. Contudo, a partir daí, 

cabia ao juiz verificar qual a solução baseada no interesse público e instar as partes a 

obedecer-lhe, sempre à luz dos ideais do nacional-socialismo. Por essa razão, acentuar-se-

iam os poderes inquisitórios do juiz, na mesma medida em que perderiam importância as 

iniciativas das partes e a atuação de seus procuradores. 

 

Calamandrei ressaltava os riscos de tal perspectiva, que chamou de 

publicização do processo civil, lembrando que, em última análise, ela poderia levar à 

                                                 
356 Judges and Lawmakers, in Modern Law Rev., 39(1976), p. 16. 
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abolição desse mesmo processo civil, pondo abaixo séculos de lenta evolução da jurisdição 

contenciosa. 

 

Também no Brasil, embora cerca de duas décadas depois, a mesma 

advertência foi feita pelo ilustre processualista Moacyr Amaral dos Santos, preocupado, 

àquela época, com o que denominou “processo autoritário”, ainda sob o regime do Código 

de 1939: “Na verdade, por processo autoritário se qualifica aquêle em que predomina o 

princípio da autoridade. ‘Trata-se - escreve CALAMANDREI, reagindo contra as 

tendências do legislador italiano - de projetar no campo do processo aquêles princípios em 

que se inspira o ordenamento constitucional do Estado: porque no processo o Estado é 

representado pelo juiz, o princípio autoritário transplantado para o processo significa 

lògicamente reforçamento dos poderes do juiz’. Exatamente com êsse sentido, ou seja 

‘porque a justiça é o Estado e o Estado é a justiça’, e na administração desta requer-se 

‘cada vez mais o uso da autoridade pública’, o ministro brasileiro qualificava de autoritário 

o Código que nos ofertava, justificando a adjetivação ao ressaltar que ‘o primeiro traço de 

relêvo na reforma do processo haveria de ser a função que se atribui ao juiz’. O juiz 

brasileiro, portanto, na consonância da orientação do Estado instituído e da doutrina que 

preconizava para o processo civil, deveria ser um juiz autoritário.”357 

 

Calamandrei, quando manifestou tal preocupação, ensinava que não era 

verdade que o processo visasse apenas à proteção de um interesse público, mas, sobretudo, 

à tutela de direitos subjetivos, que não podiam ser rebaixados, segundo suas palavras, a 

meros interesses portados em juízo. Assim, ainda conforme Calamandrei, a atividade das 

partes seria condição e limite à atuação do juiz. E a proteção de direitos subjetivos, com 

ampla garantia de participação das partes no processo, traduziria conquista do Estado de 

Direito que não poderia ser ameaçada por concepções como a de Baumbach.358 

                                                 
357 SANTOS, Moacyr Amaral, Contra o processo autoritário, in Revista da Faculdade de Direito. São Paulo: 
USP, a. 54, n. 2, 1959. Separata 
358 Afirma o autor: “Questa sarebbe in sostanza la trasformazione del processo che vorrebe il Baumbach, 
alla quale nessuno potrebbe onestamente negare il pregio d`essere radicale: una reforma del processo che 
abolirebbe le leggi processuali, manderebbe a casa gli avvocati, e renderebbe deserte le aule dei tribunali! 
Ma questa trasformazione, se non erriamo, andrebbe assai al di la delle esigenze dello Stato autoritário; 
essa sarebbe, probabilmente, l`abolizione dello Stato di diritto, e forse l`abolizione del diritto stesso, almeno 
in quanto l`idea del diritto si recolleghi a quei caratteri di generalità e di astrattezza che sembrano oggi, 
come garanzia di certezza e di uguaglianza, conquista insopprimibile della civilità”, in Rivista di Diritto 
Processuale Civile, Vol. XV, parte I, 1938, Cedam, p. 340. Observação semelhante sobre a obra de 
Baumbach foi feita, em tempos mais recentes, por Fairém-Guillén: “Erano affermazioni queste che 
emergevano da un attacco frontale all`attività giurisdizionale, che si pretendeva sostituire con quella 
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No entanto, é preciso deixar claro que o entendimento de Calamandrei foi 

exposto em época de acentuada preocupação com os rumos tomados pelo processo civil 

em um Estado totalitário, cuja tendência era, claramente, de supressão de direitos 

individuais, sob a bandeira do interesse público. Havia o inegável risco de se criar uma 

espécie de Magistratura atuante a serviço dos ideais do facismo ou do nacional-socialismo. 

Lado a lado a essa tendência, a diminuição das formalidades no processo civil, em prol de 

uma pretensa simplificação de procedimento, dirigia-se verso ao aumento dos poderes do 

juiz. 

 

Porém, esse aumento de poderes não vinha temperado pela garantia de 

participação das partes e alargamento do contraditório, dado que nenhum dos países 

liderados por regimes totalitários – no caso, Alemanha e Itália – mantinha as características 

de um Estado Democrático de Direito, tal como hoje o concebemos. 

 

Isso explica por que o próprio Calamandrei, em escritos posteriores, 

alterou, em parte, essa visão sobre os limites de atuação do juiz no processo civil e a 

ampliação de seus poderes, notadamente quanto ao exercício de criatividade judicial. 

 

Escrevendo já sob a égide do Estado Democrático de Direito, o autor fez 

questão de ressaltar que, ao contrário dos tempos em que vigia o regime autoritário do 

facismo, em que os juízes, oprimidos pela onipotência do Estado, limitavam-se a aplicar as 

leis como ditadas pelo legislador, no regime de liberdade e império de uma Constituição 

democrática, cabia ao Poder Judiciário assumir maiores responsabilidades por suas 

escolhas, colocando-se em plano de autonomia perante os demais poderes.359 

                                                                                                                                                    
amministrativa dei giudici-funzionari al servizio di un sistema dittatoriale” (FAIRÉM-GUILLÉN, Victor, 
Sul passagio dai procedimenti di giurisdizione volontaria ai procedimenti di giurisdizione contenziosa 
nell`ordinamento spagnolo, in Rivista di Diritto Processuale, 1992, n.3, p. 804). Também demonstra a 
mesma peocupação, por aqui, Othon Sidou: “A ideia não é de causar espécie quando se tem em vista a época 
em que foi exposta, dominada pelo nazismo, onde predominava e se expandia o Estado forte, com sua índole 
de geral tarnsformação, inclusive das velhas regras isonômicas e democráticas da postulação em juízo. Seria 
o retorno à arbitragem obrigatória, a que há pouco referimos. A razão fundamental dessa pretensiosa abolição 
do contencioso está em que, segundo Baumbach, a jurisdição voluntária, como procedimento administrativo, 
é mais simples e mais célere. Aí a transformação seria propícia ao regime totalitário e essencialmente 
administrador” (OTHON SIDOU, J. M., A controvertida jurisdição voluntária, in OTHON SIDOU, J. M, 
Direito processual: inovações e perspectivas, São Paulo:Saraiva, 2003). 
359 La funzione della giurisprudenza nel tempo presente (1955), in Opere Giuridiche, I, Napoli:Morano, 
1965, p. 598/617. 
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O fato é que a nova dinâmica social, com o surgimento de conflitos que 

ultrapassam o tradicional campo das lides de caráter individual, subjetivo, exige do juiz a 

constante adaptação da legislação, com verdadeira criação do direito, cuidando de garantir 

a dinâmica da norma, cujos desdobramentos nem sempre podem ser previstos pelo 

legislador. 

 

Cuida-se de papel constitucionalmente atribuído à magistratura, sem que 

isso implique qualquer ofensa ao princípio da separação de poderes. Trata-se de adaptar a 

norma, antes abstrata, a hipóteses concretas. Por isso se observa que “a criatividade 

judicial, ao invés de ser um defeito, do qual há de se livrar o aplicador do direito, constitui 

uma qualidade essencial, que o intérprete deve desenvolver racionalmente. A interpretação 

criadora é uma atividade legítima, que o juiz desempenha naturalmente no curso do 

processo de aplicação do direito, e não um procedimento espúrio, que deva ser coibido 

porque supostamente situado à margem da lei”. É, repita-se, a própria dinâmica da 

legislação do Estado de bem-estar social que exige constante interpretação, dadas as 

inúmeras possibilidades de surgimento de conflitos, sequer passíveis de previsão pelo 

legislador ao tempo da edição da lei. Portanto, é correto afirmar que “a vontade do 

legislador não é um ato voluntário, completamente produzido no momento em que dá 

origem à lei, mas uma energia que a regenera de modo contínuo, como se estivesse a 

produzi-la numa gestação infinita. A interpretação jurídica não consiste em pensar de novo 

o que já foi pensado, mas em saber pensar até o fim aquilo que já começou a ser pensado 

por outro.”360 

 

Adroaldo Furtado Fabrício, ao cuidar da opção pela aceitação do exercício 

de maiores poderes pelo juiz, em consonância com a necessidade de adaptação da norma, 

também nos insta a não temer o exercício desses poderes: 

 

“Quando vai buscar no Olimpo das abstrações a norma a ser aplicada, o 

juiz não se limita a identificá-la e interpretá-la: amolda-a, recorta-a, ajusta-a às peculiares 

necessidades do caso – não para usurpar, mas para complementar, na medida e forma em 

                                                 
360 COELHO, Inocêncio Mártires. A criação judicial do direito em face do cânone hermenêutico da 
autonomia do objeto e do princípio constitucional da separação dos poderes, in Revista de Informação 
Legislativa, Brasília, n. 134, abril/junho 1997, p. 105. 
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que só ele o pode fazer, o trabalho do legislador. E a esse mesmo trabalho, de resto, presta 

subsídios e indicações para utilização futura, mercê do conhecido fenômeno de 

realimentação recíproca entre as atividades legislativa e jurisdicional. 

 

Compreende-se que o temor do arbítrio judicial possa suscitar resistências 

e restrições a essa visualização do problema. Mas é preciso considerar o processo que 

temos, não o que gostaríamos de ter. Até mesmo para poder-se aspirar a seu 

aperfeiçoamento, temos de examinar o processo que é.”361 

 

Um bom exemplo a ser analisado é a legislação dirigida à proteção de 

direitos coletivos, que se desprende do tradicional paradigma da função repressiva da 

norma. Aparta-se da concepção tradicional – positivista – da aplicação da norma como 

sanção. Vale dizer, já não é tão importante a ideia de transgressão do dever-ser como 

pressuposto de aplicação do direito. 

 

Isso porque, ao contrário da legislação tradicional, as leis que visam à 

proteção de direitos coletivos não se limitam a prescrever condutas exatas e a atribuir 

sanções pelo descumprimento. É necessário, nessa espécie de legislação, que seu conteúdo 

seja necessariamente aberto, ressaltando-se que a intervenção do Estado ou dos órgãos 

sociais, para a promoção de tais direitos, será, via de regra, prolongada e a execução dos 

programas diferida no tempo. 

 

Observa-se que “a legislação social ou de welfare conduz inevitavelmente 

o Estado a superar os limites das funções tradicionais de ‘proteção’ e ‘repressão’. O papel 

do governo não pode mais se limitar a ser o de um ‘gendarme’ ou ‘night watchman’; ao 

contrário, o estado social – o ‘État providence’, como o chamam, expressivamente, os 

franceses – deve fazer sua a técnica de controle social que os cientistas políticos chamam 

de promocional. Tal técnica consiste em prescrever programas de desenvolvimentos 

futuros, promovendo-lhes a execução gradual, ao invés de simplesmente escolher, como é 

                                                 
361 FABRICIO, Adroaldo Furtado. A coisa julgada nas ações de alimentos, in Ensaios de direito processual. 
Rio de Janeiro:Forense, 2003, item 3. 
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típico da legislação clássica, entre ‘certo’ e ‘errado’, ou seja, entre o caso ‘justo’ e o 

‘injusto’, right and wrong.”362 

 

Diz, ainda, Cappelletti que “é manifesto o caráter acentuadamente criativo 

da atividade judiciária de interpretação e de atuação da legislação e dos direitos sociais. 

Deve reiterar-se, é certo, que a diferença em relação ao papel mais tradicional dos juízes é 

apenas de grau e não de conteúdo: mais uma vez impõe-se repetir que, em alguma medida, 

toda interpretação é criativa, e que sempre se mostra inevitável um mínimo de 

discricionariedade na atividade jurisdicional. Mas, obviamente, nessas novas áreas abertas 

à atividade dos juízes haverá, em regra, espaço para mais elevado grau de 

discricionariedade e, assim, de criatividade, pela simples razão de que quanto mais vaga a 

lei e mais imprecisos os elementos do direito, mais amplo se torna também o espaço 

deixado à discricionariedade nas decisões judiciárias.”363 

 

Uma outra importante razão para que o Poder Judiciário não se furte a 

exercer discricionariedade no processo decisório é o fato de que, não o fazendo, se 

apequenará perante os demais Poderes. Como lembra Cappelletti, “as possíveis vantagens 

do ‘juiz montesquiano’ devem, contudo, ser compensadas em face da possibilidade de que 

esse juiz, retraindo-se diante das questões de relevo político ou aparecendo 

demasiadamente formalista ou conservador, acabe por perder relevância na opinião 

pública.”364 

 

Com efeito, num Estado social, ou de bem-estar, a elaboração de políticas 

públicas é tema central da pauta dos Poderes Legislativo e Executivo. Paralelamente, a 

execução de tais políticas públicas é algo que se faz de maneira continuada, em uma cadeia 

de decisões e execuções cujo controle não pode passar alheio ao Judiciário. 

 

O exercício desse controle implicará, inevitavelmente, a tomada de 

posições que ultrapassam, absolutamente, a tradicional postura de neutralidade dos juízes. 

A compreensão dos escopos político e social do processo é a chave para que os juízes se 

                                                 
362 CAPPELLETTI, Mauro, Juízes legisladores? Tradução de Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. Porto 
Alegre:Fabris, 1988, p. 41. 
363 CAPPELLETTI, Mauro, ob cit., p. 42. 
364 CAPPELLETTI, ob cit., p. 131, nota de rodapé 317. 
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desapeguem da concepção clássica ligada à resolução de lides individuais, à solução de 

conflitos de caráter meramente subjetivo. 

 

Não pode o Poder Judiciário conformar-se a esse papel clássico, embora 

relevante, deixando de intervir na tomada de rumos das políticas públicas, sob pena de se 

tornar um Poder “menos relevante” diante dos demais, pois menos engajado nas questões 

efetivamente importantes para o desenvolvimento da sociedade. 

 

Paralelamente à relevância da previsão – pelo Legislativo – e da 

implementação – pelo Executivo – das políticas públicas nas mais diversas áreas sociais, a 

atividade de controle na execução de tais políticas – notadamente no caso de omissão do 

administrador - não deve ser excluída da pauta do Poder Judiciário e não devem os juízes 

se furtar a exercer essa função, ligada, como vimos, aos escopos social e político do 

processo. 

 

Já não há mais espaço para uma rígida separação de poderes nem para o 

velho dogma de não intervenção de um Poder sobre outro. O Poder é uno, e as funções 

necessariamente se interligam, num harmonioso sistema de freios e contrapesos, regido 

pela Constituição. É oportuna, nesse diapasão, a observação de que se impõe “reinterpretar 

o velho dogma para adaptá-lo às exigências do moderno Estado de Direito, que, sem deixar 

de ser liberal, tornou-se igualmente social e democrático, não apenas pela ação legislativa 

dos Parlamentos ou pelo intervencionismo igualitarista do Poder Executivo, mas também 

pela atuação política do Judiciário, sobretudo das Cortes Constitucionais, mais e mais 

comprometidas com o alargamento da cidadania e a realização dos direitos 

fundamentais.”365 

 

No entanto, como tantas vezes ressaltado, não se pode exercer tal poder 

com os olhos voltados ao modo de ser da resolução de conflitos individuais, de direito 

meramente subjetivo. O exercício dos escopos social e político nos processos de conteúdo 

objetivo – principalmente naqueles que envolvem a análise de interesses coletivos – 

                                                 
365 COELHO, Inocêncio Mártires, A criação judicial do direito em face do cânone hermenêutico da 
autonomia do objeto e do princípio constitucional da separação dos poderes, in Revista de Informação 
Legislativa, Brasília, n. 134, abril/junho 1997, p. 106. 
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implica a tomada de posições que envolvem maior grau de responsabilidade do juiz pela 

relevância das escolhas que adotará. 

 

Políticas públicas estão ligadas a normas programáticas e essas – que 

encontram sua fonte na Constituição – são construídas, em sua maior parte, com base em 

conceitos vagos, fluidos. O processo de interpretação dos juízes traduzirá inafastável grau 

de criatividade – jamais de autoritarismo – e as escolhas que fizerem serão responsáveis 

por colocá-los em posição de protagonismo, ao lado do legislador e do administrador, na 

suprema função de implementar o mandamento constitucional. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Como ficou assentado desde a introdução a esta tese, nosso objetivo foi 

demonstrar, em primeiro lugar, que a jurisdição voluntária traduz, tanto quanto a jurisdição 

contenciosa, exercício de função jurisdicional. 

 

Por jurisdição voluntária, como ficou claro, compreendemos uma gama 

de possibilidades que ultrapassa, absolutamente, aqueles procedimentos tipificados no 

Código de Processo Civil, sequer tratados neste estudo. Tratou-se, aqui, de examinar o 

modo de ser dos processos em que a lide não figura como pressuposto necessário e que, 

por sua vez, não obedecem a uma sistematização. 

 

Comprovou-se que, sob o enfoque da teoria geral do processo e sob o 

ângulo da instrumentalidade, ainda que admitidas as duas espécies de jurisdição, 

contenciosa e voluntária, ambas fazem parte de um mesmo gênero, que se caracteriza pelo 

exercício de poder e consequente sujeição das partes. 

 

Demonstrou-se, ainda, que as espécies de jurisdição se aproximam 

nitidamente quando, a par do escopo jurídico do processo, vislumbram-se, também, os seus 

escopos social e político. 

 

Como consequência da assunção do gênero jurisdição sob a perspectiva 

do exercício do Poder e por conta da similaridade entre o exercício da jurisdição voluntária 

e a atividade administrativa, o estudo não pode deixar de apontar, da mesma maneira, a 

aproximação entre jurisdição e administração, e mesmo entre jurisdição e legislação. 

Embora se trate de diferentes funções, todas elas emanam do mesmo Poder, que, por 

definição, é uno. 

 

Assentada a origem comum das diferentes funções, a tese passou a cuidar 

do ponto central, que justifica a relevância e a escolha do tema: o exercício da 

discricionariedade judicial. 
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Com efeito, a maior parte da doutrina processual brasileira é avessa à 

possibilidade do exercício de discricionariedade judicial, e o estudo do tema é eivado, no 

mais das vezes, de preconceito e envolto em análises que costumam abordá-lo sob o signo 

da tradicional jurisdição contenciosa – entenda-se: jurisdição exercida à base de uma lide 

de direito meramente subjetivo, de cunho, ordinariamente, patrimonial. 

 

Assim, com apoio na moderna conceituação da discricionariedade, 

buscou-se desfazer a errônea ideia – ainda bastante em voga – de sua similaridade ao 

arbítrio, como primeiro passo para justificar a possibilidade de sua utilização pelos juízes. 

 

Expusemos, então, de que maneira administrador e juiz atuam exercendo 

Poder, na busca da consecução do interesse público primário e segundo as balizas 

constitucionais. E demonstramos que, ao fazê-lo, é necessária a interpretação das normas 

jurídicas. 

 

Ao cotejar interpretação e discricionariedade, defendemos que a atuação 

do juiz, em determinadas hipóteses, vai além de declarar uma vontade preestabelecida da 

lei. Postulamos que, principalmente em processos de conteúdo objetivo, desprendidos da 

noção clássica de lide, o juiz atuará à vista de indiferentes jurídicos, vale dizer, à luz de 

mais de uma possibilidade de decisão para o caso concreto. 

 

Nesse passo, abordamos lições que, a nosso sentir, trataram com bastante 

profundidade do tema, e concluímos que sempre haverá casos em que o ordenamento se 

mostrará indeterminado ou incompleto, cabendo ao juiz criar o direito, mediante atuação 

voluntária, exercendo discricionariedade. 

 

Ao mesmo tempo, restringimos o conceito de discricionariedade a limites 

constitucionais ou, em outras palavras, a regras disciplinadoras. Cuida-se, como ficou 

assentado, de liberdade de escolha entre mais de uma solução possível, porém sempre 

restrita por tais regras disciplinadoras. 

 

E finalizamos nosso estudo pautando a atuação do juiz, quando se trata 

de fazer uso da discricionariedade, pela aplicação de valores constitucionais. Vale dizer, 
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pela possibilidade de atividade criativa, como maneira de viabilizar o mandamento 

constitucional. 

 

Cremos que já é passado o momento de aceitar que o tradicional conceito 

de separação de poderes está em crise e de deixar de procurar traços distintivos do 

exercício da jurisdição. A assunção de atividades similares à administração pelos juízes e o 

poder de legislar, para o caso concreto, de maneira intersticial, é um fato e, ao invés de 

negá-lo, deve-se aprender a lidar com ele de maneira frutífera. 

 

Não há por que temer o uso da discricionariedade judicial, de enxergá-la 

de forma preconceituosa ou mesmo antidemocrática. Dificilmente uma decisão, 

discricionária ou não, é tomada de forma mais legítima do que a decisão judicial. 

 

Trata-se de uma atividade que jamais se inicia de ofício, por vontade 

própria, mas por provocação. Não se defende, portanto, interesse parcial. O procedimento 

de tomada da decisão – principalmente em processos de cunho constitucional ou coletivo – 

é exercido sob amplo contraditório, com possibilidade de participação de todos os 

interessados. A decisão, ainda que represente uma escolha, é sempre passível de recurso, 

até que se esgote a via recursal. E o seu conteúdo, finalmente, nunca representará uma 

vontade subjetiva, parcial, mas uma possibilidade constitucionalmente prevista. 

 

A legitimidade das decisões judiciais discricionárias – admitidas todas as 

premissas conceituais desta tese - é evidente, e acreditamos que a sociedade deve confiar, 

principalmente por conta da obediência ao devido processo legal e notadamente por força 

do alargamento do contraditório, em seus juízes. 

 

Concluindo, propomos, de forma humilde, que o processualista passe a 

se debruçar, com mais atenção, aos processos de conteúdo objetivo, alheios à clássica 

noção de lide, como um primeiro passo para aceitar o alargamento da função jurisdicional 

e, consequentemente, a utilização da discricionariedade judicial. 
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RESUMO 

 

A presente tese tem por objetivo tratar do modo de ser da jurisdição 

voluntária, aproximando-a da jurisdição contenciosa, como manifestação do poder estatal, 

acentuando-se, por consequência, a possibilidade do exercício da discricionariedade 

judicial em determinadas hipóteses. 

 

Para tanto, inicia-se o trabalho com uma breve análise histórica acerca da 

evolução da jurisdição voluntária e sobre as valiosas discussões que houve a respeito de 

sua natureza jurídica, optando-se pela natureza jurisdicional. 

 

Em seguida, a tese visa a aproximar a jurisdição voluntária e a jurisdição 

contenciosa sob o ângulo da teoria geral do processo civil, limitando-se, contudo, a tratar 

dos conceitos que geraram, na escola tradicional, algum dissenso sobre sua aplicação 

uniforme em ambas as espécies de jurisdição. 

 

Ainda no campo da teoria geral, o capítulo seguinte procura demonstrar 

que a lide já não pode servir como único elemento caracterizador da jurisdição, o que 

também contribui para a aproximação entre jurisdição voluntária e contenciosa. 

 

O quarto capítulo aprofunda a noção de unidade de jurisdição, buscando 

ilustrar a visão instrumentalista e os escopos social e político do processo, vislumbrando a 

jurisdição como manifestação de poder e, portanto, de caráter uno. 

 

O capítulo final, partindo da noção de unidade de jurisdição, centra-se 

em aproximar a função jurisdicional e a função administrativa – ambas, também, 

manifestações de poder -, discorre sobre o moderno conceito de discricionariedade, coteja-

a com a interpretação do direito e trata da atual forma de atuação dos valores 

constitucionais por intermédio do processo. 

 

Conclui-se a tese defendendo-se, conforme as bases descritas em seu 

texto, a ampliação do uso da discricionariedade judicial. 
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ABSTRACT 

 

This thesis focuses the way the probate jurisdiction works, approaching 

the contentious jurisdiction, as a manifestation of the power of the State, highlighting, as a 

consequence, the possibility of using judicial discretion in specific hypothesis. 

 

Therefore, the thesis begins with a short historic analysis about the 

evolution of probate jurisdiction and about valuable debates that have taken place in 

respect of its juridical nature, heading to the jurisdictional nature. 

 

After that, the thesis aims at approaching the probate jurisdiction and the 

contentions jurisdiction from the point of view of the general civil process theory, however 

dealing only with the concepts that have created, in the traditional school, some arguments 

about their homogeneous application in both kinds of jurisdiction. 

 

Yet in the general theory, the next chapter tries to demonstrate that the 

controversy can no longer be used as the main and only element of jurisdiction. The idea 

contributes to put together the probate and the contentious jurisdiction. 

 

Chapter four deepens the notion of the unit of jurisdiction and also 

illustrates the instrumental vision and the social and political ends of the process, 

portraying jurisdiction as a State power manifestation and, thus, indivisible. 

 

The last chapter, bearing in mind the unit of jurisdiction, focuses on 

approaching the jurisdictional an administrative functions – both representing power 

manifestations -,deals with the modern concept of discretion, compares it to the law 

interpretation and deals with the present way the process promotes the constitutional 

values. 

 

Eventually, the thesis stands for, according to the ideas before 

mentioned, the enhancement of judicial discretion. 
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RÉSUMÉ 

 

L´objectif de cette thèse est d´analyser la juridiction volontaire en la 

rapprochant de la jurisdiction contentieuse en tant que manifestation du pouvoir de l´État, 

en soulignant ainsi la possibilité de l´exercice de la discrétionnalité judiciaire à partir de 

certaines hypothèses. 

 

Dans ce but nous avons commencé notre travail par une analyse 

historique succinte de l´évolution de la juridiction volontaire et des discussions importantes 

en ce qui concerne sa nature juridique, en optant pour la nature juridictionnelle. 

 

Ensuite, nous cherchons à approcher la juridiction volontaire de la 

juridiction contentieuse selon la théorie générale du procès civil en nous limitant pourtant à 

traiter les concepts qui ont suscité, dans l´école traditionnelle, un dissentiment sur 

l´application uniforme dans les deux espèces de juridiction. 

 

Dans le chapitre suivant, toujours dans le domaine de la théorie générale, 

nous cherchons à prouver que le litige ne peut pas servir comme le seul élément qui 

caractérise la juridiction, ce qui contribue à rapprocher la juridiction volontaire de la 

juridiction contentieuse. 

 

Dans le chapítre IV nous approndissons la notion d´unité de juridiction, 

en chercant à illustrer la vision instrumentaliste et les desseins sociaux et politiques du 

procès et en interprétant juridiction comme manifestation du pouvoir et, par conséquent, de 

caractère unique. 

 

Dans le dernier chapitre, en partant de la notion d´unité de juridiction, 

nous cherchons à rapprocher la fonction juridictionnelle de la fonction administrative, 

toutes les deux aussi des manifestations du pouvoir, ensuite nous analysons le concept 

moderne de la discrétionnalité en la comparant à l´interprétation du droit et nous 

examinons la façon dont les valeurs constitutionnelles s´organisent aujourd´hui par 

l´intermédiaire du procès. 
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Pour conclure, nous défendons, selon les bases présentées dans ce texte, 

l´expansion de l´usage de la discrétionnalité judiciaire. 
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RIASSUNTO 

 

L’obiettivo della presente tesi è quello di trattare della giurisdizione 

volontaria, paragonandola alla giurisdizione contenziosa, come manifestazione del potere 

statale, mettendo in risalto, di conseguenza,  la possibilità dell’esercizio  della 

discrezionalità giudiziale in determinate ipotesi. 

A tal fine, diamo inizio al lavoro con una breve analisi storica 

sull’evoluzione della giurisdizione volontaria e sulle importanti discussioni realizzate sulla 

sua natura giuridica, dando preferenza alla natura giurisdizionale. 

In seguito, la tesi tende ad approssimare la giurisdizione volontaria e la 

giurisdizione contenziosa sotto l’angolo della teoria generale del processo civile, 

limitandosi, tuttavia, a trattare dei concetti che hanno provocato,  nella scuola tradizionale, 

qualche dissenso sulla loro applicazione uniforme in entrambi i tipi di giurisdizione. 

Ancora nel campo della teoria generale, il capitolo seguente cerca di 

dimostrare che la lite non può piú servire come unico elemento per caratterizzare  la 

giurisdizione, fatto che contribuisce all’approssimazione fra giurisdizione volontaria e 

contenziosa. 

Il quarto capitolo approfondisce la nozione di unità di giurisdizione, 

cercando di illustrare la visione strumentalista e lo scopo sociale e politico del processo, 

considerando la giurisdizione come manifestazione di potere e, pertanto, di carattere uno. 

Il capitolo finale, partendo dalla nozione di unità di giurisdizione, cerca 

di approssimare la funzione giurisdizionale e la funzione amministrativa – entrambe, 

altresí, manifestazioni di potere - , discorre sul moderno concetto di discrezionalità, la 

paragona all’interpretazione del diritto e tratta dell’attuale forma di azione dei valori 

costituzionali per intermedio del processo. 

La tesi si conclude con la difesa, secondo le basi descritte nel suo testo, 

dell’espansione dell’uso della discrezionalità giudiziale. 


