
ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

Limites da atuação jurisdicional nas sentenças 
determinativas

Tese de doutorado

Orientador: José Ignácio Botelho de Mesquita

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo 
2014



RESUMO

MORIMOTO JR, Antonio. Limites da atuação jurisdicional nas sentenças determinativas. 

Tese apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo para obtenção do 

título de Doutor em Direito Processual Civil. 

O  objetivo  do  trabalho  é  identificar  os  limites  da  atuação  jurisdicional  nas  sentenças 

determinativas, aqui compreendidas as em que cabe ao juiz  indicar o objeto, a extensão ou 

o  modo de  exercício  de  posição  jurídica  de  vantagem (direito  subjetivo  individual  ou 

coletivo, poder  etc) em consonância com as circunstâncias do caso. O trabalho se divide 

em 3 partes. Na primeira, apresenta-se a trajetória histórica dessa categoria de sentenças, 

desde o início do século XX até os dias atuais, dando ênfase às contribuições dos autores 

alemães,  italianos  e  brasileiros para o tema.  Na segunda, a  partir  das principais  ideias 

levantadas na primeira, o autor expõe suas próprias concepções acerca da categoria. São 

apontados  o  conceito  de  sentenças  determinativas,  fornecidos  casos  em  que  ocorrem, 

indicada a técnica empregada pelo legislador para viabilizar-lhes a produção. São ainda 

estabelecidas as relações entre as sentenças determinativas e temas correlatos, como as 

sentenças  de  equidade,  a  discricionariedade  judicial,  e  com as  sentenças  constitutivas, 

condenatórias  e  declaratórias.  Na  terceira  parte  são  analisados  os  limites  da  atuação 

jurisdicional  nas sentenças determinativas,  dando-se ênfase ao estudo das  medidas  que 

podem impostas  pelo  juiz  para  realização  das  posições  jurídicas  de  vantagem (direito 

subjetivo individual ou coletivo, poder etc) reconhecidas no processo, cujo objeto ou modo 

de exercício não é previamente determinado em lei.  Partindo-se da premissa de que  “o 

processo deve dar, quanto for possível praticamente, a quem tenha um direito, tudo aquilo 

e exatamente aquilo que ele tenha direito de conseguir” (CHIOVENDA), conclui-se que ao 

juiz  deve  ordenar  as  medidas  concretamente  adequadas  a  realização  dessas  posições 

jurídicas de vantagem, sendo-lhe vedado, porém, impor as expressamente vedadas pela 

ordem  jurídica  e  aquelas  que  a  contrariem,  numa  perspectiva  sistemática  (vedação  a 

medidas contrárias à dignidade humana e à separação de poderes, por exemplo). Por fim, 

para controle de eventuais abusos judiciais, enfatiza-se a necessidade de que da motivação 

da sentença conste claramente as razões determinantes da decisão por ele adotada.    

Palavras-chaves: Direito Processual Civil. Teoria da sentença. Classificação das sentenças. 

Sentença determinativa. Poderes do juiz. Discricionariedade judicial.  



RESUMEN

MORIMOTO  JR,  Antonio.  Límites  de  la  actuación  jurisdiccional  en  las  sentencias 

determinativas. Tesis presentada a la Facultad de Derecho de la Universidad de San Paulo 

para  la  obtención  del  grado  de  Doctor  en  Derecho  Procesal  Civil.

El objetivo del estudio es identificar los límites de la actuación judicial en las sentencias 

determinativas, sentencias en que toca al juez indicar el objecto, la extensión o la forma de 

ejercicio de una situación jurídica de ventaja (derecho subjetivo, individual o colectivo, 

poder, etc ) en acuerdo con las circunstancias del caso. El trabajo se divide en 3 partes. La 

primera presenta la trayectoria histórica de esta clase de sentencias, desde principios del 

siglo XX hasta la actualidad, enfatizándose las contribuciones de los autores alemanes, 

italianos y brasileños sobre el tema. En la segundo, a partir de las ideas planteadas en el 

primera, el autor expone sus propias concepciones sobre la categoría. Señalase el concepto 

de frases determinantes, apuntándose los casos en que rutinariamente se presentan, bien así 

la  técnica  utilizada  por  el  legislador  para  que  puedan  ocurrir.  También  se  establecen 

relaciones entre ellas y temas afines, como con las sentencias de equidad, con la discreción 

judicial, y con las sentencias condenatorias, constitutivas y declarativas. La tercera parte 

establece  los  límites  de  la  función  jurisdiccional  en  las  sentencias  determinativas, 

enfatizándose el estudio de las medidas que pueden ser impuestas por el juez para llevar a 

cabo las posiciones jurídicas de ventaja (derecho subjetivo, individual o colectivo, poder 

jurídico  etc)  reconocidas en el  proceso,  cuyo objecto o el  modo de ejercicio no viene 

predeterminado en ley. Partiendo de la premisa de que "el proceso debe dar, en todo lo 

posible,  a  quién  tenga  derecho,  exactamente  lo  que  tiene  derecho  a  obtener" 

(CHIOVENDA),  concluyese  que  el  juez  puede  ordenar  las  medidas  concretamente 

adecuadas para llevar a cabo estas posiciones jurídicas de ventaja, pero está prohibido de 

imponer las expresamente prohibidas por la ley o las que le son contrarias, bajo el prisma 

sistemático (medidas en contra contra a la dignidad humana y a la separación de poderes, 

por ejemplo) . Por último, para controlar posibles abusos judiciales, es necesario que la 

motivación de la sentencia indique claramente los motivos determinantes de la decisión 

adoptada en el caso. 

Palabras  llave:  Derecho  Procesal  Civil.  Teoría  de  la  sentencia.  Clasificación  de  las 

sentencias. Sentencia determinativa. Poderes del juez. Discreción judicial. 



ABSTRACT

MORIMOTO  JR  ,  Antonio.  Limits  of  the  jurisdictional  power  in  the  determinative 

sentences. Thesis presented to the Faculty of Law of the University of San Paulo for the 

PhD  in  Civil  Procedure  Law.

The objective of the thesis is to identify the limits of the judicial role in the determinative 

sentences, here understood as sentences in which the judge indicates the object, extent or 

manner of exercise of a legal position of advantage (right, legal power etc. ), in accordance 

with the circumstances of the case. The work is divided into 3 parts. The first presents the 

historical trajectory of this category of sentences, since the early twentieth century to the 

present day, emphasizing the contributions of the Germans, Italians and Brazilians authors 

to the subject. In the second part, from the main ideas raised in the first one, the author  

exposes his own conceptions of the category. It is pointed out the concept of determinative 

sentences, provided cases that then occur and explained the legal technique used to enable 

them.  It  is  also  established  the  relations  between  determinative  sentences  and  related 

topics,  such as  sentences  of  equity,  judicial  discretion,  constitutive,  condemnatory and 

declaratory  sentences.  The  third  part  reviews  the  limits  of  the  judicial  power  in  the 

determinative sentences, stressing the kinds of orders that may be imposed by the judge to 

perform the legal positions of advantage (right, legal power etc) recognized through the 

action, whose objective or manner of exercise is not predetermined by the law. Assuming 

that "the process should provide the winner, as nearly as possible, everything he is entitled 

to  get"  (CHIOVENDA),  it  can  be  concluded  that  the  judge  shall  order  the  measures 

specifically suited to carry out these legal positions of advantage, and that he is forbidden 

to  impose  measures  expressly  prohibited  by  the  law and  those  that  contradict  it  in  a 

systemic sense (prohibition of measures contrary to human dignity and the separation of 

powers, for example). At last, in order to control judicial abuses, it is emphasized that the 

sentence  should  state  clearly  the  real  reasons  for  the  decision  adopted  by  the  judge.

Keywords: Civil Litigation. Theory of sentence. Classification of sentences. Determinative 

sentence. Judicial powers. Judicial discretion. 



ASTRATTO

MORIMOTO JR, Antonio. Limiti del potere giurisdizionale nelle sentenze determinative. 

Tesi  presentata  alla  Facoltà  di  Giurisprudenza,  Università  di  São Paulo  per  il  titolo  di 

Dottore in Diritto processuale civile.

L'obiettivo  del  lavoro  è  identificare  i  limiti  del  ruolo  dei  giudici  nelle  sentenze 

determinative, intese qui come le sentenze per cui il giudice indica l'estensione, l'oggetto o 

il  modo  di  esercizio  delle  posizione  giuridiche  di  vantaggio  (diritti  soggettivi,  poteri 

giuridiche, ecc) secondo le circostanze. Il lavoro è diviso in 3 parti. In un primo momento, 

si  presenta la  traiettoria  storica di  questa  categoria  di  sentenze,  a partire  dai  primi del 

novecento ad oggi, sottolineando i contributi di autori tedeschi, italiani e brasiliani per il 

sviluppo del tema. Nel secondo, dalle idee principali sollevati nella prima parte, l'autore 

esprime le sue opinioni circa la categoria. Il concetto di sentenze determinantive è fornito, 

le condizione e le casi in cui si verificano, è data la tecnica utilizzata dal legislatore per 

consentire  il  loro  nascita.  Sono  inoltre  stabiliti  rapporti  tra  sentenze  determinative  e 

argomenti  correlati,  come  sentenze  d'equità,  discrezionalità  giudiziale,  e  le  sentenze 

costitutive , di condanna e dichiarativi. La terza parte esamina i limiti del ruolo giudiziario 

nelle sentenze determinative, sottolineando il studio delle misure imposte dal giudice per 

realizare le posizioni giuridiche di vantaggio riconosciute nel processo, il  cui oggetto o 

modo  d'esercizio  non  è  predeterminato  dalla  legge.  Partendo  dalla  premessa  che  “il  

processo deve dare per quanto possibile praticamente a chi ha un diritto tutto quello e  

proprio quello ch'egli ha diritto di conseguire”  (Chiovenda), possiamo concludere che il 

giudice ordina le misure specificamente opportuna per realizare queste posizioni giuridiche 

di vantaggio, vietate a lui, però, imporre le misure espressamente proibite dalla legge e 

coloro che la contraddicono, in una prospettiva sistematica (misure contrarie alla dignità 

umana e  alla  separazione  dei  poteri).  Infine,  per  controllare  eventuali  abusi  giudiziari, 

sottolinea la necessità di motivazione della sentenza, indicandone chiaramente i motivi che 

determinano la decisione.

Parole  chiave:  Processo  civile.  Teoria  della  sentenza.  Classificazione  delle  sentenze. 

Sentenze determinative. Poteri del giudice. Discrezionalità del giudice. 



INTRODUÇÃO 

No capítulo dedicado ao estudo das sentenças,  a doutrina,  de um modo geral, 

depois de as classificar em declaratórias, condenatórias e constitutivas – às vezes alude-se 

também às  executivas  lato  sensu e  às  mandamentais  – invariavelmente  menciona  en 

passant  “outras  classificações”.  Nesse  contexto,  insere-se  o  estudo  das  denominadas 

sentenças determinativas, categoria pioneiramente estudada por KISCH, no alvorecer do 

século passado, em suas memoráveis contribuições à teoria da sentença1.

Depois de esclarecer  não se tratar  de quarto – ou sexto – efeito  de sentença, 

nossos  mestres  cuidam de  traçar  as  linhas  fundamentais  das  sentenças  determinativas, 

dizendo que nelas decide o juiz  com base em equidade,  valendo-se de algum grau de 

discricionariedade.  Não se cuida, porém, de um mergulho no movimento do Direito Livre, 

haja  vista  que  o  juiz,  ao  decidir,  observa  os  princípios  e  regras  que,  sem determinar 

diretamente a solução para o caso concreto, mesmo assim, sugerem-na2. 

Não  raro,  nossos  mestres  ressaltam  também  a  excepcionalidade  do  juízo  de 

equidade no direito contemporâneo, só permitido nos casos expressamente previstos em lei 

(art  127  do  CPC).  Quem analisa  o  tema  a  partir  das  lições  de  CELSO  BARBI3,  por 

exemplo, responsável pelo volume dos Comentários em que o artigo é estudado, é levado a 

crer que as ponderações de CALAMANDREI  sobre a jurisdição de equidade no direito 

italiano se aplicam perfeitamente ao brasileiro. Isso porque, segundo o mestre florentino, 

As tendências, que hoje são observadas em alguma legislação europeia, 
de ampliar os poderes do juiz, e dar crédito com grande atraso aos ensinos 
da escola do “direito livre” que teve grande êxito na Germânia há alguns 
decênios, não enraizaram na Itália, onde o sistema da legalidade, garantia 
da  unidade  do  Estado,  da  certeza  do  direito,  do  igual  trato  dos  casos 
similares  e  da  liberdade  dos  indivíduos  dentro  dos  limites  da  lei, 
considera-se  justamente  como  uma  dessas  conquistas  decisivas  da 
civilização, que marcam uma etapa da evolução humana e que não podem 
ser abandonadas sem recuar em direção à barbárie4.

O  exame  atento  do  direito  processual  brasileiro  atual,  porém,  leva-nos  a 

questionar se os juízos de equidade são, de fato, tão raros como apregoa a doutrina.

1 Beiträge zur Urteilslehre, p. 110 e ss.
2 Eficácia e autoridade da sentença e outros escritos sobre a coisa julgada, p. 23. 
3 Comentários ao CPC, v. I, p. 391.
4 Direito Processual Civil, v. I, p. 101. 



KAZUO WATANABE, por exemplo, ao comentar o art. 835 do Código de Defesa 

do Consumidor (CDC), saúda os avanços do sistema de proteção dos direitos difusos, mais 

flexível,  adequado e aderente às peculiaridades que a realidade pode colocar diante do 

Judiciário.

A todos esses textos legais, constitucionais e infraconstitucionais, soma-se 
agora  um  dispositivo  de  natureza  processual  (art  83  do  Código)  para 
deixar  extreme  de  dúvidas,  definitivamente,  que  o  nosso  sistema 
processual  para  a  tutela  dos  interesses  e  direitos  dos  consumidores  (e 
também  de  outros  direitos  e  interesses  difusos  e  coletivos  –  art  90, 
Código6) é dotado de “todas as espécies de ações capazes de propiciar sua 
adequada e efetiva tutela”. Esse preceito é  complementado pelo art 847, 
como se verá mais largamente no comentário respectivo, que confere mais 
poderes ao juiz (e também às próprias partes, pois é através do seu pedido 
que  os  poderes  do  juiz  são  ativados)  para  conferir  ao  processo,  mais 
especificamente ao  seu provimento,  maior plasticidade e mais perfeita 
adequação e aderência às peculiaridades do caso concreto8. (gn)

Embora não se tenha  aludido expressamente  a  juízo  de equidade,  não  vemos 

diferenças  claras  entre  ele  e  a  visão  do  célebre  processualista  a  respeito  dos  poderes 

conferidos  ao  Judiciário  para  a  tutela  adequada  dos  direitos  coletivos  que  lhe  forem 

concretamente submetidos.

Além disso, não é necessário lembrar que a própria execução das obrigações de 

fazer  e  de  não-fazer,  quer  no  campo  coletivo,  quer  no  individual,  permite  ao  juiz 

determinar  as  “medidas  necessárias”  ou  as  “providências  que  assegurem  o  resultado 

prático equivalente ao do adimplemento”, atento às circunstâncias do caso concreto e aos 

5 Art. 83 - Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este Código são admissíveis todas as 
espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela.

Parágrafo único – (Vetado.)
6 Art. 90 - Aplicam-se às ações previstas neste Título as normas do Código de Processo Civil e da Lei nº 

7.347, de 24 de julho de 1985, inclusive no que respeita ao inquérito civil, naquilo que não contrariar suas 
disposições.

7 Art. 84 - Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o Juiz 
concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático 
equivalente ao do adimplemento. 

§ 1º - A conversão da obrigação em perdas e danos somente será admissível se por elas optar o autor ou se 
impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente.

§ 2º - A indenização por perdas e danos se fará sem prejuízo da multa (artigo 287, do Código de Processo 
Civil).

§ 3º - Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento 
final, é lícito ao Juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citado o réu.

§ 4º - O Juiz poderá, na hipótese do § 3º ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de 
pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o 
cumprimento do preceito.

§ 5º - Para a tutela específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o Juiz determinar as 
medidas necessárias, tais como busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, 
impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policial (gn)

8 Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores do anteprojeto, p. 767. 



interesses envolvidos (artigos 4619 do CPC e 84 do CDC).

Ainda  no  contexto  dos  juízos  de  equidade  e  das  sentenças  determinativas, 

percebem-se  casos  em que  os  juízes  ou  tribunais  proferem  decisões  que  estabelecem 

verdadeiros  estatutos  jurídicos  especiais,  regulatórios  da  vida  entre  as  partes  ou  do 

funcionamento de determinado serviço ou mesmo norteadores de políticas gerais de estado.

Exemplos não faltam, dos mais diversos ramos do direito.

Pense-se na ação proposta para fixar direito de visitas de um dos pais em face do 

outro. A sentença ao fim proferida inevitavelmente fixa um novo modus vivendi entre pais 

e filhos, descendo a minúcias, como dias e horas de visitação, o responsável por levar e/ou 

trazer os filhos ao colégio, às aulas de inglês, ao futebol etc. 

Em outro caso, imagine-se que o Ministério Público ajuíze ação civil pública em 

face da Infraero para fechamento de aeroporto situado em área densamente povoada de 

uma  dentre  tantas  cidades  brasileiras.  Como  causa  de  pedir,  alega  a  exposição  da 

vizinhança a danos à saúde, decorrentes do barulho e poluição do ar excessivos causados 

pela intensa movimentação dos aviões, e riscos de acidentes fatais, aliás, já verificados em 

outras ocasiões.  Nesse caso,  não há dúvidas sobre a possibilidade de a sentença julgar 

improcedente  o  pedido,  deixando  tudo  como  está,  bem como  de  julgá-lo  procedente, 

fechando o aeroporto. No entanto, seria de se descartar a possibilidade de que a sentença 

9Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá 
a  tutela  específica da  obrigação  ou,  se procedente  o pedido,  determinará  providências  que assegurem o 
resultado prático equivalente ao do adimplemento. (Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)
§ 1o A obrigação somente se converterá em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela  
específica ou a obtenção do resultado prático correspondente. (Incluído pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)
§ 2o A indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa (art. 287). (Incluído pela Lei nº 8.952, 
de 13.12.1994)
§ 3o Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento 
final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou mediante justificação prévia, citado o réu. A medida 
liminar poderá ser revogada ou modificada, a qualquer tempo, em decisão fundamentada. (Incluído pela Lei 
nº 8.952, de 13.12.1994)
§  4o O  juiz  poderá,  na  hipótese  do  parágrafo  anterior  ou  na  sentença,  impor  multa  diária  ao  réu,  
independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando-lhe prazo 
razoável para o cumprimento do preceito. (Incluído pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)
§ 5o Para a efetivação da tutela específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz,  
de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a busca e apreensão, remoção de 
pessoas e  coisas,  desfazimento de obras,  impedimento de atividade nociva,  além de requisição de força 
policial. (Incluído pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)
§ 5o Para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de  
ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de 
atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade 
nociva, se necessário com requisição de força policial. (Redação dada pela Lei nº 10.444, de 7.5.2002)
§ 6o O juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou 
insuficiente ou excessiva. (Incluído pela Lei nº 10.444, de 7.5.2002)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8952.htm#art461
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10444.htm#art461%C2%A75
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10444.htm#art461%C2%A75
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8952.htm#art461
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8952.htm#art461
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8952.htm#art461
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8952.htm#art461
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8952.htm#art461
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8952.htm#art461
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8952.htm#art461


definisse um estatuto de funcionamento do serviço aeroportuário, concebido exatamente 

para acomodar os interesses em conflito ? Se isso for possível, eventual sentença, aí, de 

procedência parcial, poderia, por exemplo, proibir pousos e decolagens durante o descanso 

noturno ?, impedir o uso do aeroporto para exclusivo transporte de carga ou em dias de 

chuva ? restringir a movimentação apenas a aviões de médio e pequeno porte ?, ou, ainda, 

impor ao réu a obrigação de reformar as pistas de pouso para dotar-lhes de maior área de 

escape ou asfalto ultra-aderente de última geração ? 

Exemplos  análogos,  que  a  riqueza  das  relações  humanas  e  do  direito  podem 

multiplicar à exaustão, trazem à tona o problema que este trabalho buscará enfrentar, o dos 

limites da atuação jurisdicional nas denominadas sentenças determinativas.

A intenção primordial não é investigar as razões político-ideológicas que levaram 

ao  inchamento  da  jurisdição  de  equidade,  nem estabelecer  critérios  para  apuração  da 

legitimidade da argumentação subjacente ao estatuto jurídico eventualmente empregado 

para resolução do conflito entre  as partes,  o que melhor  se faria no campo da ciência 

política ou da teoria do discurso jurídico.

O que se pretende buscar, mais exatamente, é a identificação de critérios úteis e 

suficientemente sólidos para análise da legalidade das decisões judiciais à luz de princípios 

e  regras  técnicas  de  direito  processual,  em especial,  as  que  vinculam o  juiz  à  estrita 

apreciação do objeto do processo definido pelo contraditório estabelecido entre as partes. 

Também, para aferir a própria submissão, caso a caso, de sentenças desse jaez ao princípio 

republicano da separação dos poderes, considerando a sempre notada aproximação dessas 

aos  atos  legislativos  ou  administrativos8,  o  que  restou  bastante  nítido,  aliás,  nos  dois 

últimos exemplos expostos acima.

Justificam a escolha do tema não apenas sua atualidade, decorrente da frequência 

cada vez maior dos juízos de equidade no cotidiano forense, mas também a necessidade de 

combater  eventuais arbítrios decorrentes do uso ilimitado da discricionariedade judicial 

nessas hipóteses.

Embora a prudência e o senso de justiça sejam inelimináveis como critério para 

definição dos limites da atuação jurisdicional, é evidente a impossibilidade de nos fiarmos 

somente neles para tanto. Aos litigantes e ao próprio Judiciário impõe-se a apresentação de 

critérios efetivos e razoavelmente claros para o enfrentamento dos casos em que venham a 

atuar,  sem o que as decisões  poderão se converter  em constante  fonte,  no mínimo,  de 



insegurança,  e,  na  pior  das  hipóteses,  de  violência  institucionalizada,  disfarçada  sob o 

confortável manto da “decisão adequada ao caso concreto”. Não se duvida da boa-fé da 

quase totalidade dos magistrados que, sob condições materiais quase nunca próximas das 

desejáveis,  desempenham com coragem suas  atividades.  No entanto,  como já  se  disse 

alhures,

El riesgo de que la decisión discrecional y “creadora” se traduzca em  
una escogencia subjetiva y arbitraria no es solamente una eventualidad  
teórica,  sino  una  posibilidad  cotidianamente  presente  en  la  praxis  
judicial.  Esta  posibilidad  se  hace  probable  por  múltiples  factores,  
algunos  de  los  cuales  –  surgidos  en  los  últimos  años  –  merecen  ser  
señalados aquí, en cuanto pueden influenciar la orientación cultural de  
los jueces  en el  sentido de una más sustancial  “subjetivación” de sus  
escogencias, alejando o eliminando del todo los límites y los criterios que  
deberían guiar sus valoraciones discrecionales10.

O desafio, porém, é imenso.

É  desnecessário  lembrar  que  a  busca  de  limites  precisos  para  a  atuação 

jurisdicional em cada caso é determinada exatamente pelas particularidades apresentadas 

singularmente;  isso,  aliás,  explica  a  escassez  de  estudos  específicos  sobre  o  tema.  No 

entanto,  a  importância  do  problema,  independentemente  das  dificuldades  práticas  para 

resolvê-lo, aliado à expectativa de que o trabalho ajude a encontrar parâmetros mais ou 

menos gerais para guiar os operadores do direito, é que justificam a escolha.

Muitas são as questões que gravitam em torno das sentenças determinativas. Sem 

pretensão de exauri-las agora – da própria pesquisa muitas outras emergirão -, desde já, é 

possível indicar algumas perplexidades:

Nas sentenças determinativas, aplica-se o princípio da correlação entre pedido e 

sentença ?, noutras palavras: em que medida o pedido (ou mesmo a causa de pedir) pode 

servir como limite à atuação jurisdicional nessas hipóteses ? Nas sentenças determinativas 

que estabelecem um novo modus vivendi entre as partes em conflito, quais são os limites 

da atuação do juiz para que não se substitua à função de legislador ? Ainda nesse contexto, 

variam  os  limites  tratando-se  de  demandas  coletivas  ?  De  onde  é  possível  extrair 

parâmetros  para  a  determinação  de  limites  para  atuação  jurisdicional  nas  sentenças 

determinativas ? Do direito constitucional ?, de princípios e regras de direito processual ?, 

das regras e princípios do ramo de direito material que regem a espécie ?, de todos eles ? É 

10 TARUFFO, Michele. “Legalidad y justificación de la creación judicial del derecho”. In: Sobre las 
fronteras: escritos sobre la justicia civil, p. 181. 



possível  estabelecer  princípios  ou  regras  objetivas,  aplicáveis  com  algum  grau  de 

segurança  à  maioria  dos  casos,  que  permitam  aferir  a  legalidade  do  estatuto  jurídico 

estabelecido em sentença  ?,  se  sim,  quais  seriam ?  Por  outro  lado,  caso isso não seja 

possível,  os  operadores  do  direito  estariam condenados  a  viver  na  busca  incessante  e 

casuística de uma “teoria geral do caso concreto” ? 

Para responder essas e outras questões, o trabalho terá quatro partes:

Na  primeira (capítulo 1), a evolução histórica da categoria  será analisada.  Os 

poucos estudos específicos sobre as sentenças determinativas impõem uma tentativa inicial 

de  precisar-lhes  os  contornos.  Para  tanto,  de  início,  é  pertinente  passar  em revista  ao 

pensamento  dos  autores  que  mais  contribuíram à  formação  do perfil  atual  da  espécie, 

indicando eventuais  pontos  de  convergência  e  divergência  entre  as  concepções  que  se 

formaram em torno dela. 

Na  segunda  parte  (capítulos  2,  3  e  4)  ,  a  partir  das  questões  levantadas  na 

primeira,  será  buscada  uma  definição  própria  da  categoria  e  das  relações  dela  com 

institutos fundamentais de processo civil, notadamente, com as demais classes de sentenças 

existentes, com os juízos de equidade e com os poderes discricionários do juiz. Ainda, será 

necessário enfocar alguns temas sensíveis, tais como a sentença como ato de criação do 

direito, a eventual natureza legislativa ou administrativa das sentenças determinativas. 

Com base  nas  discussões  estabelecidas  nas  duas  primeiras  partes,  na  terceira 

(capítulos  5  e  6)  será  finalmente  enfrentado  o  tema  principal  do  trabalho,  os  limites 

materiais e processuais da atuação jurisdicional nas sentenças determinativas. 

A  última  parte  (capítulo  7)  será  dedicada  à  motivação  das  decisões 

determinativas.

A despeito do interesse prático e teórico do tema, salvo melhor juízo, inexistem 

na literatura processual brasileira obras que o tenham enfrentado de maneira sistematizada. 

A rigor, os esforços da doutrina nacional (passada e presente) concentraram-se em outros 

temas, deixando ampla margem para pesquisas originais sobre o problema.

Não questiono as razões históricas e / ou políticas para a lacuna, no entanto, forçoso é 

reconhecer  que,  durante  muitos  anos,  ainda  respirando  os  ares  da  então  nova  ciência 

processual,  nossos  mestres,  mais  preocupados  em  construí-la  e,  posteriormente,  em 

consolidá-la, focaram a atenção nas sentenças determinativas muito mais para defini-las e 

contextualizá-las na teoria das sentenças, da jurisdição e da coisa julgada, temas centrais da 



“nova ciência”. Na mesma linha, mais recentemente, a doutrina nacional foi pródiga na 

análise de temas conexos (poderes instrutórios – não nos decisórios - dos juízes; modernas 

técnicas  para efetividade dos direitos).  No  entanto,  ao lançar  luzes muito mais  para as 

possibilidades do que para as restrições delineadas pelo sistema à atividade dos juízes, 

manteve  em  certa  medida  intocada  a  questão  dos  limites  dos  poderes  do  juízes  nas 

sentenças determinativas. É nesse quadro que a pesquisa se insere; dele decorre, a nosso 

sentir, a contribuição original à ciência jurídica brasileira.



CONCLUSÕES 

Findo o trabalho, passo a sistematizar as conclusões mais relevantes a que cheguei 

durante a pesquisa.

CAPÍTULO 1

No capítulo dedicado ao estudo das sentenças,  a doutrina,  de um modo geral, 

depois de as classificar em declaratórias, condenatórias e constitutivas – às vezes alude-se 

também às  executivas  lato  sensu e  às  mandamentais  – invariavelmente  menciona  en 

passant  “outras  classificações”.  Nesse  contexto,  insere-se  o  estudo  das  denominadas 

sentenças determinativas.

A primeira tentativa mais detida de análise da categoria como classe autônoma de 

sentenças foi feita por KISCH, em suas conhecidas contribuições à teoria da sentença.  O 

esforço  do  autor  se  justificava  perfeitamente,  no  contexto  da  então  nascente  ciência 

processual.

Segundo  KISCH,  em  algumas  sentenças  a  tarefa  do  juiz  se  restringiria  a 

determinar ou modificar algum aspecto de uma relação jurídica previamente estabelecida 

pelas partes, como fariam elas mesmas ou um terceiro. Em todos esses casos, a função do 

juiz seria tão somente  fixar o conteúdo preciso da relação jurídica controvertida.  

No desenvolvimento histórico da noção de sentença determinativa, a contribuição 

mais notável de CARNELUTTI foi a diferenciação do processo declarativo e do processo 

dispositivo. CARNELUTTI observou a existência de conflitos de interesses cuja solução já 

é disciplinada por normas de direito material, inobservadas, porém, em vista de dissenso 

entre  as  partes  envolvidas.  A par  disso,  casos  ainda  haveria  em que o  conflito  não é 

disciplinado por nenhuma norma material, sendo-o, no entanto, por uma norma de direito 

processual que permite ao juiz, excepcionalmente, compô-lo mediante um comando para o 

caso concreto. Daí servir o processo a dois escopos diversos, quais sejam, à declaração de 

um estado jurídico já  existente  (processo declarativo),  ou à  constituição  de um estado 

jurídico ainda inexistente (processo dispositivo). A partir disso, chegou à conclusão de que 

as  categorias  de  processo  (declarativo  e  dispositivo)  e  de  sentenças  (declaratórias, 

constitutivas  e  condenatórias)  poderiam se  misturar,  dando  origem ao  que  denominou 



processos mistos. 

 Grande importância para o estudo do tema teve RASELLI, que seguiu as linhas 

traçadas  por  CARNELUTTI,  ao  aceitar  as  noções  de  processo  declarativo  e  processo 

dispositivo, bem como a possibilidade de mescla entre as sentenças determinativas e as 

outras categorias sentenciais conhecidas.  Inova, porém, com a defesa de uma categoria à 

parte,  a  das  sentenças  determinativas  puras.  Além  disso,  insere  dentre  as  sentenças 

determinativas aquelas hipóteses em que a discricionariedade judicial, pedra de toque da 

categoria,  seria  necessária  também  à  avaliação  da  incidência  de  regra  jurídica  com 

conceitos vagos. 

No Brasil, as sentenças determinativas são mencionadas por parte considerável da 

doutrina brasileira, sem se dar ênfase ao estudo da classe, em si. No tratamento de temas 

como  coisa  julgada,  sentenças  rebus  sic  stantibus,  poderes  discricionários  do  juiz, 

sentenças  de  alimentos,  dentre  tantos  outros,  a  categoria  aparece,  sem protagonizar  os 

debates. No geral, alude-se rapidamente ao pensamento da doutrina estrangeira sobre ela – 

normalmente KISCH, CARNELUTTI e RASELLI -, não se aproveitando a oportunidade 

para um mergulho mais profundo no estudo da categoria propriamente dita.   

CAPÍTULO 2

Sentenças determinativas são aquelas em que cabe ao juiz determinar extensão, 

modo de exercício ou objeto de posição jurídica de vantagem (direito subjetivo,  poder 

jurídico etc), de acordo com as circunstâncias do caso. 

O que lhes justifica a existência é o fato de que os critérios estabelecidos por 

algumas normas jurídicas para  definição da extensão, do modo de exercício ou do objeto 

dessas  posições  jurídicas  de  vantagem  são  imprecisos,  fluidos,  inexatos,  quando  não 

simplesmente  indeterminados,  impondo  atuação  mais  ativa  do  juiz  para  solução  do 

processo, a partir de uma atividade prudencial.

As  sentenças  determinativas  se  diferenciam das  sentenças  não  determinativas 

porque, nas últimas, os critérios definidos em lei para fixação da extensão, do modo de 

exercício ou do objeto de outras posições jurídicas de vantagem são predeterminados a 

partir de critérios objetivos.

A técnica de que se vale  o legislador  para viabilizar  o exercício da atividade 



determinativa  é  a  das  normas  jurídicas  quadro.  As  normas  quadro,  resistem  a 

sistematização. Todas elas, porém, comungam o fato de criarem posições jurídicas cuja 

concreta extensão, modo de exercício ou objeto sejam definíveis mediante o emprego de 

termos ou expressões mais ou menos fluidas ou imprecisas. Com isso, tais normas impõem 

ao responsável pela atividade determinativa, juiz ou particulares envolvidos, a fixação do 

aspecto  faltante  do  direito  a  partir  de  um juízo  prudencial,  que  leva  em consideração 

circunstâncias do caso específico. 

Da categoria se excluem os casos em que o juízo prudencial  do magistrado é 

necessário para avaliar se é o caso ou não de incidência de regra jurídica que contém 

termos ou expressões vagas sobre o suporte fático. A despeito da importância dessa etapa 

na prolação da sentença, a aplicação do direito representa o ponto culminante da atividade 

jurisdicional do estado, o que justifica a postura metodológica eleita no trabalho. Também 

não  se  incluem  na  categoria  as  sentenças  integrativas  de  negócios  jurídicos  ou  de 

capacidade jurídica. 

Embora algumas relações jurídicas continuativas ensejem a prolação de sentenças 

determinativas (alimentos, guarda de filhos), inexiste correlação necessária entre uma e 

outra categoria.

CAPÍTULO 3

Equidade é vocábulo polissêmico, ao qual subjaz a noção de possibilidade de que 

o juiz não se valha da aplicação rígida das regras de direito, para chegar à solução do caso 

olhando para fora dos limites materiais impostos pelo direito vigente.

Os julgamentos por equidade, antes de corresponderem a julgamentos com base 

nas  predileções  pessoais  dos  juízes,  são  objetivos,  no  sentido  de  que  neles  (juízos  de 

equidade)  é  necessário  aplicar  a solução  que  melhor  expressa  os  valores  prestigiados 

socialmente em determinado momento histórico. Eles ocorrem em dois casos. No primeiro, 

por  inexistir  regra  jurídica  para  o  caso,  não  cabendo  a  lei  afastar  da  apreciação  do 

Judiciário lesão ou fundada ameaça de lesão a direito, o pedido é julgado com base numa 

regra  de  equidade.  No segundo,  a  aplicação da  regra  existente  para  o  caso,  diante  de 

peculiaridades concretas, leva a solução contrária  ao ordenamento jurídico visto em sua 

integralidade. Cabendo ao juiz atender aos fins sociais a que a lei se dirige e às exigências 

do  bem  comum,  é-lhe  possível  afastar  a  regra  legal,  adotando  a  que,  segundo  ele, 



corresponda à que o legislador teria editado, se tivesse previsto a circunstância peculiar 

diferenciadora.

O que caracteriza as sentenças determinativas é que nelas o juiz fixa a extensão, o 

modo de exercício ou o objeto da posição jurídica reconhecida no processo,  atento às 

circunstâncias  do caso.  O que caracteriza  as  sentenças  ou juízos  de equidade  é  que  a 

decisão se funda numa regra de equidade. Se a regra de equidade não determina qual será a 

concreta  extensão,  modo  de  exercício  ou  objeto  da  posição  jurídica  reconhecida  no 

processo,  caberá  ao  juiz  fazê-lo,  sendo  a  sentença,  nesses  casos,  a  um só  tempo,  de 

equidade e determinativa. Se a regra de equidade já predetermina a solução do litígio, a 

sentença será meramente de equidade, sem ser determinativa.

Mesmo nos casos em que a ordem jurídica permite ao juiz optar por soluções 

indiferentes  perante  o  direito,  não  se  está  aí  diante  do  exercício  de  discricionariedade 

judicial, por faltar à atividade desenvolvida no processo o aspecto central da categoria, as 

ideias de conveniência e oportunidade, vistas sob o tríplice ângulo, relativas ao conteúdo e 

ao momento da atuação, bem como à necessidade ou não de atuação.

É indevida a equiparação de sentenças determinativas e sentenças em que o juiz 

exerce  poderes  discricionários.  A  rigor,  a  única  possibilidade  de  atrelar  sentenças 

determinativas a discricionariedade judicial é assumindo um enorme risco metodológico, 

consistente em empregar a expressão “discricionariedade judicial” num sentido que, a meu 

ver, não é o tecnicamente correto, de preenchimento do espaço deixado em branco pelo 

legislador, mediante a indicação da solução correta para o caso. Isso, porém, capta apenas 

um aspecto da atividade discricionária, deixando de fora dado essencial a ela, o juízo de 

conveniência  e  oportunidade  da  solução  a  adotar,  no  interesse  da  realização  dos  fins 

políticos do estado. por questões práticas, é aceitável falar-se em sentenças determinativas 

como aquelas em que o juiz fixa extensão, modo de exercício ou objeto de posição jurídica 

de vantagem, discricionariamente. Mais exato, por aquilo que se expôs, seria substituir-se 

o discricionariamente por prudencialmente ou subjetivamente.

CAPÍTULO 4

As  determinativas  não  são  quarta  categoria  de  sentenças,  ao  lado  das 

declaratórias, condenatórias e constitutivas; nem sexta, para os que aceitam a autonomia 

científica  das  mandamentais  e  executivas.  As sentenças  determinativas  não deixam de 



pertencer,  segundo  os  seus  efeitos,  a  uma  das  três  categorias  mencionadas,  pouco 

importando se caiba ao juiz compor o conflito de interesses a partir da aplicação de uma 

regra de direito material com conteúdo elástico e que deva ser precisado, caso a caso. A 

rigor, as sentenças determinativas não consubstanciam o acolhimento por parte do estado-

juiz  de  pretensão  autônoma do  demandante  à  produção  de  um juízo  prudencial,  ou  a 

indicação da extensão, modo de exercício ou objeto de alguma posição jurídica, em si. O 

que se exige do estado, sendo ou não determinativa a sentença, na realidade, é sempre a 

prolação  de  sentença  declaratória,  constitutiva  ou  condenatória,  consubstanciando-se  o 

exercício da atividade determinativa,  correspondente à produção de um juízo prudencial 

para fixação da extensão, do modo de exercício ou do conteúdo de uma posição jurídica de 

vantagem, meio necessário para declarar-se, constituir-se ou condenar-se. Não há pretensão 

autônoma à atividade determinativa, devendo ser ela necessariamente desenvolvida pelo 

estado-juiz se dessa natureza for a sentença proferida. 

Tem  natureza  determinativa  a  decisão  que  decretar  as  medidas  cautelares 

inominadas  reputadas  adequadas  para  garantir  a  utilidade  de  eventual  sentença  de 

procedência do processo principal.

CAPÍTULO 5 

Inexiste uma fórmula geral, um “critério universal de bem julgar”, apto a indicar 

ao juiz  como determinar extensão, modo de exercício ou objeto das posições jurídicas de 

vantagem reconhecidas no processo (atividade determinativa do estado), não se podendo ir 

além da concepção de uma grande “teoria geral do caso concreto”.  O máximo que se 

poderia  dizer  é  que   é  atento  à  disciplina  de  direito  material  do  direito  subjetivo,  do 

interesse ou do poder jurídico levado a juízo que caberá ao juiz encontrar a solução correta 

para o caso. 

Em torno de dois eixos pode girar a indefinição gerada a partir do emprego das 

normas  jurídicas  quadro,  atributivas  de  poderes  para  decidir  determinativamente: 

quantitativo (determinação de valor da condenação, duração da sanção ou sobre o prazo 

para cumprimento da sentença, por exemplo) e qualitativo ( determinação de medidas que 

estabelecem um  modus vivendi entre  os  litigantes;   de via  alternativa à reparação pela 

prática de ato contrário a direito que não pecuniária, ou do conteúdo específico de posições 

de vantagem que a ordem jurídica atribui ao respectivo titular apenas genericamente).



Quanto aos limites da atividade jurisdicional determinativa no eixo qualitativo, é 

possível dizer que caberá ao juiz implementar aquelas concretamente mais adequadas à 

situação concreta.  No direito processual brasileiro,  da noção de máxima efetividade da 

tutela jurisdicional, é possível dizer que todas as medidas aptas à realização da posição 

jurídica reconhecida no processo, desde que não sejam vedadas expressamente pela lei ou 

por  interpretação  sistemática  da  ordem  jurídica,  podem  ser  determinadas  pelo  juiz, 

podendo-se falar em princípio da liberdade regrada  dos instrumentos de efetivação dos 

direitos. Se, consoante as circunstâncias concretas do caso, mais de uma medida se mostrar 

apta  à  realização  plena  da   posição  jurídica  reconhecida  no  processo,  caberá  ao  juiz 

determinar a menos gravosa ao réu,  aplicando-se o princípio da menor onerosidade da 

medida. 

CAPÍTULO 6 

Nas  sentenças  determinativas,  em  que  a  fixação  da  extensão,  do  modo  de 

exercício ou do objeto da posição jurídica discutida no processo é feita tendo em vista as 

circunstâncias do caso, as quais só se tornam plenamente conhecidas no decorrer da fase 

instrutória,  apontando as provas para que a correta solução do litígio não se consubstancie 

na pretendida integralmente nem por autor nem por réu, mas numa “terceira via”, pode o 

juiz adotá-la, ainda que sobre ela não tenham se manifestado expressamente as partes. 

A adoção de um modelo semelhante a de uma mutatio libelli civil, ao menos na 

atual  configuração  do  direito  processual  civil  brasileiro  (CPC  de  1973),  não  seria 

recomendável,   por  apresentar  dois  inconvenientes:  a)  não  estar  prevista  em lei  e  b) 

desafiar  o  princípio da eventualidade  e  o rígido modelo  de estabilização do objeto do 

processo estabelecidos pelo CPC. Além disso, os chamados “julgamentos surpresa”, em 

boa parte dos casos, podem ser antecipado pelas partes, num contexto em que a elas é 

franqueado o direito ao contraditório no curso do processo. Assim, nas alegações finais, em 

que  cabe  às  partes  analisar  criticamente  tudo  o  que  aportou  ao  processo  e  defender 

derradeiramente seus pontos de vista, é-lhes possível tentar refutar antecipadamente outras 

soluções que o juiz venha a dar ao litígio, diversas das que originariamente sustentadas. Se 

isso não for o bastante, à parte insatisfeita com a sentença  remanesce ainda o direito ao 

recurso,  em que terá  a  possibilidade  de  impugnar  a  “terceira  via”  perante  o  órgão de 

revisão. 



Muito embora os problemas da ultra e da extra petição não sejam exclusivos das 

sentenças determinativas, nelas eles ocorrem com relativa frequência. Isso se justifica pelo 

que as caracteriza, diferenciando-as das demais, o fato de serem sentenças que realizam 

posições jurídicas de vantagem cuja extensão, modo de exercício ou objeto dependem das 

circunstâncias concretas do caso, que, no processo, revelam-se no curso da instrução, nem 

sempre da maneira exatamente esperada pelas partes. 

A regra da correlação constante art. 460 do CPC permite ao juiz proferir sentença 

a favor do autor de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade 

superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, se as circunstâncias reveladas no 

curso da instrução processual tenham impacto apenas e tão somente sobre o mesmo direito 

ou poder jurídico cuja extensão, modo de exercício ou objeto fora pleiteado na inicial.  

Falando de outra maneira, a ultra ou a extra petição  proibida pela lei é aquela que implique 

o reconhecimento ou a implementação de outro direito ou de outro poder jurídico, diverso 

daquele que o autor fez valer em juízo com o pedido originalmente formulado.

Algumas  posições  jurídicas  de  vantagem  têm  conteúdo  concreto  variável  de 

acordo com as circunstâncias, cabendo aos próprios interessados ou ao juiz, na falta de 

consenso  entre  eles,  determiná-lo.  Judicializados  esses,  o  pedido  deduzido  pelo  autor, 

embora identifique o direito feito valer em juízo (direito ao meio ambiente, direito à saúde 

etc), representa apenas a solução que o autor pretende ver implementada pela sentença, 

dentre tantas outras, em tese, possíveis. 

Nesses  casos,  se  o  juiz,  a  partir  das  circunstâncias  reveladas  no  curso  da 

instrução, se dá conta de que o conteúdo concreto do direito postulado pelo autor deva 

corresponder a outro que não aquele originariamente pedido, nada o impede de decidir pela 

implementação de algo diverso. Isso porque, muito embora o juiz conceda algo diverso do 

pedido pelo autor, a posição jurídica de vantagem julgada ao final, o bem jurídico tutelado 

pela sentença, a rigor, mantem-se constante.

O fato  de  o  juiz  implementar  o  direito  judicializado  pelo  autor,  porém,  com 

objeto diverso do pleiteado, gera-lhe interesse recursal, autorizando-lhe a insistir perante o 

órgão  revisor  da  decisão  do  acerto  da  alternativa  apresentada  no  pedido  constante  da 

inicial.



CAPÍTULO 7 

Motivar  a  sentença  é  expor  a  conformidade  dela  com  a  ordem  jurídica. 

Contemporaneamente,  é inquestionável que as decisões judiciais  devam ser não apenas 

material, mas também  formalmente justificadas.

Diante do subjetivismo judicial inerente às sentenças determinativas,  sentenças 

em que a fixação da extensão, modo de exercício ou do objeto de alguma posição jurídica 

de vantagem é deixada pela lei ao juiz, a quem caberá completar-lhe o aspecto faltante, 

orientando-se  por  critérios  fluidos  igualmente  estabelecidos  em  lei,  maior  deve  ser  o 

cuidado dos juízes na justificação da decisão tomada.

Partindo-se da ideia de que a finalidade da atividade jurisdicional do estado é a 

correta aplicação da ordem jurídica e de que isso depende do igual acerto na identificação 

da norma aplicável ao caso e da correta reconstrução histórica dos fatos, a estrutura da 

motivação necessariamente abrangerá uma exposição apta a esclarecer de que forma foi 

feita a  a) revelação da norma aplicável ao caso; a b) reconstrução histórica dos fatos; e a c) 

concretização da norma aplicável ao caso. Realizar essa exposição, porém, é um esforço 

complexo,  haja vista a  impossibilidade de explicar a sentença a partir da singela fórmula 

que a reduz à aplicação da lei ao caso concreto, a um modelo argumentativo silogístico em 

que a premissa maior é a norma, a menor é o fato, e no qual a decisão final defluiria 

naturalmente da subsunção daquela a este.  O veredito judicial  sobre quem tem ou não 

razão,  é  o  produto  de  uma série  de  muitas  decisões  técnicas  sobre  os  aspectos  acima 

apontadas.  Tais  decisões,  por  sua  vez,  embora  racionalizáveis,  resistem  a  alguma 

sistematização no que diz respeito à existência de um roteiro previamente estabelecido de 

decisão. 

No  que  mais  interessa  às  sentenças  determinativas,  destaco  a  análise  da 

concretização da norma aplicável ao caso, pois é aqui que se manifesta o quid específico 

das sentenças dessa natureza, como se tem insistido, consistente na fixação da extensão, do 

modo de exercício ou do objeto da posição jurídica reconhecida no processo. 

Em algumas sentenças determinativas reputo ser impossível justificar totalmente 

a  decisão  tomada,  dada  a  inexistência  de  fórmulas  matemáticas  capazes  de  trazer 

resultados exatos,  inquestionáveis,  ou um termômetro capaz de apontar  esse ou aquele 

resultado  específico.  Nesses  casos,   importante  é  que  o  resultado  da  atividade 

determinativa mantenha-se dentro de patamares razoáveis.

Sintetizar numa fórmula geral o conteúdo mínimo da motivação das sentenças 



determinativas é impossível. Quanto à motivação de direito, cumpre-lhe indicar os critérios 

normativos eleitos para desempenho da atividade determinativa, com os quais buscou dar 

correta aplicação ao direito objetivo. Quanto à motivação de fato, impõe-se ao magistrado 

apontar que circunstâncias pertinentes ao caso foram por ele reputadas relevantes à tomada 

da  decisão,  bem  como  indicar  os  elementos  de  prova  com  os  quais  elas  foram 

demonstradas.  
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