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Jurisdição - Unicidade 
 
1 - CONCEITO: 
 
Na doutrina várias teorias buscam conceituar a jurisdição – conceito divergente. 
 

JURISDIÇÃO  - Poder de Dizer o Direito.   
 
Jurisdição é poder, é função, é atividade. 

Vedação da Autotutela  - Jurisdição como Poder, Função e Atividade do Estado. 
 
- Jurisdição como Atuação da Vontade da Lei – Teoria Objetiva 
 
Para parte da doutrina, a jurisdição seria a Função do Estado de fazer atuar a vontade da lei. A 
função de fazer atuar a vontade concreta do direito objetivo. Aplicação do direito objetivo no caso 
concreto. 
 
Chiovenda, partidário deste conceito, afirmar que a atuação da vontade da lei, no caso de jurisdição 
se dará pela participação do juiz, típica jurisdição, atividade substitutiva. O juiz possui a lei como 
finalidade, como objeto do seu agir. Já o administrador público também poderá fazer atuar a 
vontade da lei, entretanto, tem a lei como limite, age em conformidade com a lei. Neste ponto, a 
diferença entre jurisdição e administração. Doutrina seguida por Ugo Rocco,  Calmom de Passos, 
entre outros.  
 
“E assim, através do exercício da função jurisdicional, o que busca o Estado é fazer com que se 
atinjam, em cada caso concreto, os objetivos das normas de direito substancial. Em outras palavras, 
o escopo jurídico da jurisdição é a atuação (cumprimento, realização) das normas  de direito 
substancial (direito objetivo)” (Antonio Carlos de Araujo Cintra, Ada Pelegrini Grinover e Cândido 
Rangel Dinamarco, Teoria Geral do Processo). 
 
Crítica elaborada pelo Prof. Galeno Lacerda a esta doutrina reside no fato das decisões sobre 
questões do processo, competência, suspeição, entre outras. Crítica feita pelo Prof. Ovídio Baptista 
nesta teoria, pois haveria também na aplicação da lei pelo juiz uma função criadora do direito e não 
somente atuação da lei.  Ainda, a aplicação do direito objetivo não é atividade específica da 
jurisdição, pois os particulares também aplicam o direito objetivo nos seus negócios jurídicos. 
 
- Jurisdição como produtora de Coisa Julgada – Allorio, Liebman, Calamandrei 
 
“(...) o efeito declaratório, ou seja, a coisa julgada é o sinal inequívoco da verdadeira e própia 
jurisdição” – Allorio 
 
“(...) o objeto próprio da jurisdição é a coisa julgada” – Eduardo Couture 
 
“(...) a coisa julgada é a pedra de toque do ato jurisdicional”- Calamandrei 
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Pontos de Crítica explicitados pelo Prof. Ovídio Baptista: apenas o processo declarativo ficaria com 
condição jurisdicional, ficando de fora o processo executivo e a jurisdição voluntária. Ainda, caso a 
sentença reconheça a falta de um pressuposto processual não seria jurisdicional. 
 
Da mesma forma, o processo cautelar não faz coisa julgada, entretanto, não deixa de ser 
jurisdicional a sentença no processo cautelar. 
 
- Jurisdição como Função do Estado de Justa Composição da Lide – Carnelutti 
 
A jurisdição pressupõe um embate, a pretensão resistida, a lide propriamente dita.  Os interesses 
são ilimitados e os bens são limitados. 
 
Na clássica lição de Carnelutti – a existência de lide ou litígio é necessário que ocorra “um conflito de 
interesses qualificado por uma pretensão resistida”.  
 
“A atividade jurisdicional pressupõe, sempre, uma situação contenciosa anterior” – Frederico 
Marques. 
 
A função jurisdicional só atua diante de casos concretos de conflitos de interesses (lide ou litígio) e 
sempre na dependência da invocação dos interessados, por que são devedores primários destes à 
ordem jurídica e a aplicação voluntária de suas normas nos negócios jurídicos praticados.1 
 
Para esta teoria, sem lide, não haverá jurisdição. Só haverá jurisdição no ato de julgamento, no ato 
decisório. Quando o juiz dá impulso ao processo estaria realizando atos de administração do 
processo (despachos) e não propriamente a jurisdição. 
 
Crítica a esta teoria reside no fato de que poderá ocorrer jurisdição sem lide, sem pretensão 
resistida, por exemplo, a chamada jurisdição voluntária. Ainda, até mesmo na jurisdição contenciosa 
a lide não seria elemento essencial, como é o caso dos chamados ‘processos necessários’. Por 
exemplo: Ação de Usucapião – somente a sentença de usucapião poderá ser fundamento para 
transferir a propriedade. 
__________________________________________________________ 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
Alguns doutrinadores valem-se das três teorias para construir um conceito de jurisdição. 
 
“a atividade pela qual o Estado, com eficácia vinculativa plena, elimina a lide, declarando e/ou 
realizando o direito em concreto”  - Athos Gusmão Carneiro 
 
Nelson Neri Jr afirma que “Embora seja atividade típica do Poder Judiciário a jurisdição pode, 
excepcionalmente, ser exercida pelo Poder Legislativo”, nos termos do art. 52, I e II da CF, quando 
da competência do Senado Federal para o julgamento do Presidente e do Vice-Presidente nos 
crimes de responsabilidade. É a excepcional função jurisdicional afeta ao Poder Legislativo. 
 

                                                
1 Citação de Humberto Theodor Junior, Curso de Direito Processual Civil, Volume I, Editora Forense, p. 39 
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Na visão do Prof. Ovídio Baptista a jurisdição deve ser conceituada pelos seus dois pontos 
específicos: 
- o ato jurisdicional é praticado pela autoridade estatal tendo como finalidade a lei, a lei como fim, 
como objetivo do ato; 
- o ato jurisdicional é praticado pelo terceiro imparcial que se encontra na posição de juiz, a 
imparcialidade é característica da jurisdição. 
 
JURISDIÇÃO E ARBITRAGEM 
 
Técnica de solução de conflitos.  
 
A arbitragem é regulamentada pela Lei Federal 9.307/96. A arbitragem tem natureza jurisdicional ou 
contratual – cláusula compromissória e compromisso arbitral?  
 
Para uma teoria, a arbitragem é jurisdição, exercida por particulares com a autorização do Estado, 
que faria produzir coisa julgada material – Fredie Didier 
 
Para outra tese, a arbitragem não é jurisdição, uma vez que pode ocorrer controle por parte do 
Poder Judiciário no que tange a validade da sentença arbitral  - anulação por vícios formais.  
 
A opção pelo árbitro implica renúncia à jurisdição.  
A jurisdição somente poderia ser exercida por pessoa investida na autoridade de juiz – juiz 
natural/imparcialidade -, sendo a jurisdição indelegável. Não há como delegar poderes atribuídos 
pela Constitução a um árbitro privado. Ademais, o árbitro não teria o poder de executar as suas 
decisões. – Marinoni 
 
“Art. 51, VII do Código de Defesa do Consumidor:  São nulas de pleno direito, entre outras, as 
cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) VII – determinem a 
utilização compulsória de arbitragem”.  
 
2 -  CARACTERÍSTICAS DA JURISDIÇÃO: 

 
- INÉRCIA 
 
 A jurisdição é inerte e necessita ser provocada. A prestação jurisdicional é efetiva somente  quando 
solicitada. 
 
“A jurisdição, diz-se, é uma função inerte que só se põe em movimento quando ativada por aquele 
que invoca a proteção jurisdicional do Estado”. (Ovídio Baptista, Teoria Geral do Processo Civil). 
 
Nesta linha, a jurisdição necessita ser ‘provocada’ é a aplicação do ‘Princípio da Demanda’ que 
informa que é do cidadão, e não do juiz, a iniciativa de movimentar ou não movimentar o Poder 
Judiciário. 
 

Art. 262. O processo civil começa por iniciativa da parte, mas se desenvolve por 
impulso oficial. (Princípio Demanda/Princípio Dispositivo/Princípio Inquisitório) 
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Art. 2o Nenhum juiz prestará a tutela jurisdicional senão quando a parte ou o 
interessado a requerer, nos casos e forma legais. 

A atuação do juiz fica limitada pela iniciativa da parte – aos pedidos formulados pela parte.  
 
Importante que a composição entre as partes poderá ocorrer sem a provocação do poder judiciário, 
fato próprio das relações contratuais e negócios jurídicos.  Igualmente, provocado o poder judiciário, 
estabelecida a demanda, poderá ocorrer a chamada “transação” no curso do processo, sendo causa 
de sentença com resolução do mérito nos termos do art. 269, III do CPC.  
 

Art. 269. Haverá resolução de mérito: (...) III - quando as partes transigirem; 
 
Assim, por ser inerte, ao provocar a jurisdição o Autor “empurra e limita a jurisdição”. 
 

Art. 128.  O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso 
conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte. 
 
Art. 460.  É defeso 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 Ihe foi demandado. 

 
Exceção: 
 
Exceção a esta regra reside no art. 989 do CPC: 

 
Art. 989.  O juiz determinará, de ofício, que se inicie o inventário, se nenhuma das 
pessoas mencionadas nos artigos antecedentes o requerer no prazo legal. 

 
- Exceções art. 989 (inventário) , art. 1.129 (exibição de testamento), art. 1.142 
(herança jacente) e art. 1.160 (arrecadação de bens de ausentes) todos do CPC. 

 
Neste caso não haverá petição inicial, mas portaria. 
 
Outra exceção é vislumbrada no art. 461 do CPC: 
 

Art. 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. 

 
Resultado prático equivalente, diverso daquele que requerido inicialmente, mas que atende a causa 
de pedir. 
 
- SECUNDÁRIA e SUBSTITUTIVA 
 
O Estado realiza coativamente uma atividade que deveria ter sido primariamente, originariamente, 
exercida de maneira pacífica e espontânea. A atividade jurisdicional estaria substituindo a atividade 
alheia, substituindo a própria atividade das partes.  
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“Parece-nos que o que é característico da função jurisdicional seja a substituição por uma atividade 
pública de uma atividade privada de outrem.” – Chiovenda. 
 

Art. 466-A. Condenado o devedor a emitir declaração de vontade, a sentença, uma vez 
transitada em julgado, produzirá todos os efeitos da declaração não emitida. 

  
- INDECLINÁVEL/ INDELEGÁVEL/INEVITÁVEL 
 
Constitucionalmente, ficam proibidos os Tribunais ou Juízos de exceção, sendo a jurisdição exercida 
somente pelo Estado-juiz, pelo Juiz Natural, por aquele investido no poder de julgar. Não poderá o 
juiz se eximir de julgar, salvo no caso de impedimento, suspeição, incompetência, tampouco delegar 
suas atribuições de julgamento. Somente o juiz exerce a jurisdição, juiz leigo não é juiz e não exerce 
jurisdição. Arbitragem não é jurisdição é um ‘equivalente de jurisdição’. Separação extrajudicial não 
é jurisdição. 
 

Art. 126.  O juiz não se exime de sentenciar ou despachar alegando lacuna ou 
obscuridade da lei. No julgamento da lide caber-lhe-á aplicar as normas legais; não as 
havendo, recorrerá à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito.  

 
 
- DECLARATIVA OU DECLARATÓRIA DE DIREITOS 
 
Poder e juízo que se preste a reafirmar e restabelecer o império do direito, declarando qual seja a 
regra do caso concreto, quer aplicando as ulteriores medidas de reparação ou de sanção previstas 
pelo direito. 
A jurisdição reconhece direitos preexistentes. O direito subjetivo preexiste à sentença. Não há 
criação, mas reconhecimento de direitos. Jurisdição atua direitos preexistentes. 
 
- DESINTERESSADA/IMPARCIAL 
 
Põe em prática vontades concretas da lei que não se dirigem ao órgão jurisdicional, mas aos sujeitos 
da relação jurídica substancial deduzida em juízo. 
 
Imparcialidade do juiz, terceiro imparcial investido na condição de juiz que exerce a jurisdição. 
 
3 -  MODALIDADES DE JURISDIÇÃO: 

 
Art. 1o A jurisdição civil, contenciosa e voluntária, é exercida pelos juízes, em todo o 
território nacional, conforme as disposições que este Código estabelece. 

 
A Jurisdição Voluntária está prevista do art. 1.103 ao 1.210 do CPC.  
 
Pela teoria clássica (dominante), na jurisdição voluntária o juiz realiza a gestão pública de interesses 
privados. Não há lide, mas negócio jurídico processual que necessita a chancela do Estado por meio 
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de sua jurisdição. Torna eficaz o negócio desejado pelos interessados. Ex.: nomeação de tutores, nas 
alienações de bens de incapazes, entres outros.2 
 
Mas ao Poder Judiciário são, também, atribuídas certas funções em que predomina o caráter 
administrativo e que são desempenhadas sem o pressuposto do litígio. (Humberto Theodoro Júnior) 
 
Nelson Nery Júnior assim refere na obra Código de Processo Civil Comentado:  

 
“Também denominada pela doutrina majoritária de jurisdição graciosa ou, ainda, de 
“administração pública de interesses privados”, a jurisdição voluntária vem regulada no 
CPC 1103 a 1210. É jurisdição somente na forma. Não é jurisdição pura porque o juiz não 
diz o direito substituindo a vontade das partes, mas pratica atividade integrativa do 
negócio jurídico privado administrado pelo Poder Judiciário. Esse negócio jurídico, 
contudo, não tem validade se não integrado pelo juiz, donde é lícito concluir não ser 
voluntária esta jurisdição, mas sim forçada. Nela não há processo, mas procedimento; 
não há lide, mas controvérsia; não há partes, mas interessados; não incide o princípio 
dispositivo mas sim o inquisitório; não há legalidade estrita, pois pode o juiz decidir por 
eqüidade (CPC, art. 1.109) ” 

 
Para esta teoria jurisdição voluntária não é jurisdição, mas atividade de índole 
administrativa.Teríamos atos judiciais, pois praticados pelo juiz, mas não atos jurisdicionais, dado 
que não há jurisdição. Trata de interesses privados que são espécies para o Estado. Aqui não se fala 
em processo mas em procedimento. Não se fala em partes mas interessados. 

 
Art. 2o  Nenhum juiz prestará a tutela jurisdicional senão quando a parte ou o 
interessado a requerer, nos casos e forma legais. 
 
Art. 213.  Citação é o ato pelo qual se chama a juízo o réu ou o interessado a fim de se 
defender. 
 
Art. 1.104.  O procedimento terá início por provocação do interessado ou do Ministério 
Público, cabendo-lhes formular o pedido em requerimento dirigido ao juiz, 
devidamente instruído com os documentos necessários e com a indicação da 
providência judicial. 
 
Art. 1.109.  O juiz decidirá o pedido no prazo de 10 (dez) dias; não é, porém, obrigado a 
observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que 
reputar mais conveniente ou oportuna. 

 
Na teoria do Prof. Ovídio Baptista e pequena parte da doutrina na jurisdição voluntária existiria a 
jurisdição, pois atua o juiz como terceiro imparcial, embora não exista lide. 
 
Na Jurisdição Contenciosa  a atividade é jurisdicional, há presença de lide (controvertido), presença 
de partes, produz coisa julgada, tem como critério de julgamento a legalidade. 
 
 

                                                
2 Humberto Theodoro Junior, Curso de Direito Processual Civil, Volume I, Editora Forense. 
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Ação 
 
Do monopólio da justiça decorrem: 
 
a) obrigação de prestar a tutela jurídica aos cidadãos;3 
b)  um verdadeiro e distinto direito subjetivo – o direito de ação – oponível ao Estado-

juiz – direito à jurisdição. 
Direito de Ação – natureza pública –  refere-se a atividade oficial do Estado. 
 
“A ação é, portanto, o direito subjetivo que consiste no poder de produzir o evento a que 
está condicionado o efetivo exercício da função jurisdicional” (Liebman) 
 
A ação provoca a prestação jurisdicional, provoca uma atividade do órgão judicial. 
 
O exercício da ação não fica vinculado ao resultado do processo. Direito de ação é 
autônomo porque consiste em ser ele outro direito, distinto do direito material disputado 
entre os litigantes. 
 
“A ação é um direito abstrato (direito à composição do litígio), que atua independentemente 
da existência ou inexistência do direito substancial que se pretende fazer reconhecido e 
executado”. (Liebman) 
 
Ação 
 
“Este é o sentimento experimentado pela grande maioria dos alunos dos cursos de graduação ao se 
verem obrigados a estudar “ação”, tema ao qual, infeliz e desmerecidamente, foi impingida a fama 
apócrifa de constituir pura abstração.”4 
 

Direito de ação (características pelo CPC): 
 

- direito público subjetivo; 
- direito autônomo; 
- direito abstrato. 

 
Teorias da Ação 
 
1- TEORIA ECLÉTICA  - adotada pelo CPC - Código Buzzaid – 1973/1994 
 
Adota a Teoria Eclética do direito de ação – Enrico Tulio Liebman – Alfredo Buzzaid 
 
Ação como direito ao processo e ao julgamento de mérito. 
 
É chamada de Teoria Eclética, uma vez que mescla duas idéias, a teoria da ação como direito 
abstrato e a ação como direito abstrato. 
 
                                                
3 Arruda Alvim, Código de Processo Civil Comentado, 1a. ed., 1975, v. I. 
4Silva, Ovídio Baptista da; Gomes, Fábio Luiz. Teoria Geral do Processo. 4 ed. RT, São Paulo: 2006, p. 91-92. “A ação é 
o exercício de um direito pré-existente” – p.94. 
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Teoria Abstrata do Direito de Ação: autonomia do direito de ação em relação ao direito material. O 
direito de agir é autônomo e abstrato, pois independe do reconhecimento do direito material 5. 
Exercer ação é ter direito ao processo, a uma sentença. Ter direito a uma sentença de qualquer 
conteúdo. 
“O que obriga o réu a participar do processo é o direito de agir, que nada tem a ver com o direito 
material.”6-7 
 
Teoria Concreta do Direito de Ação: ter direito de ação, é ter direito a uma sentença favorável. 
Direito concreto à tutela jurídica.8 Não ação improcedente não haveria direito de ação, pois o direito 
de ação só existiria pela sentença favorável. Direito autônomo e concreto. 
Ainda na teoria concreta filia-se a doutrina de Giuseppe Chiovenda ação como direito potestativo. 
Para esta teoria, a ação é ter direito a uma sentença favorável dirigida em face do adversário 
fazendo atuar a vontade da lei. 
 
“Segundo Chiovenda, somente é investido da ação aquele cuja demanda é acolhida. Portanto, a 
ação é um poder em face do adversário que depende de uma sentença favorável, isto é, que 
necessita de uma sentença que declare a vontade da lei, uma vez que é dela que serão projetados 
efeitos jurídicos”9 
 
Portanto, a Teoria Eclética, adotada pelo CPC, parte desta concepção, sendo a ação o direito ao 
processo e ao julgamento de mérito, sendo favorável ou desfavorável. 
 
Ausente as condições da ação (possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir e legitimidade ad 
causam), o processo é extinto sem julgamento do mérito, assim não haverá atividade jurisdicional, 
não haverá exercício do direito de ação, não haveria ‘ação’. Na ação julgada improcedente (mérito) 
há exercício do direito de ação. 
 
“Ausente uma destas condições, verifica-se o que, na exata expressão tradicional, se qualifica de 
carência de ação e o juiz deve negar-se a prover sobre o mérito da demanda. Neste caso não haverá 
verdadeiro exercício da jurisdição” (Enrico Tullio Liebman, “L’azione nella teoria del processo civile”, 
Problemi del processo civile, Morano, s.d., p. 46-47) 
 
Direito de ação é autônomo porque consiste em ser ele outro direito, distinto do direito material 
disputado entre os litigantes. 
 
“A ação é um direito abstrato (direito à composição do litígio), que atua independentemente da 
existência ou inexistência do direito substancial que se pretende fazer reconhecido e executado”. 
(Liebman) 
 
 

                                                
5 Tese contrária, primórdios da teoria da ação - Teoria civilista afirma a similitude entre direito material e direito de 
ação, a ação segue o direito material 
6 Marinoni, Luiz Guilherme. Teoria Geral do Processo. 3 ed. RT, São Paulo: 2008, p. 165. 
7 Nesta teoria: Degenkolb, Plósz, Lodovico Mortara. Grande contribuição para a conceituação da ação foi dada pela 
célebre polêmica alemã Windscheid-Muther – direito de ação exercível contra o Estado e contra o réu. Identificação do 
direito do ofendido à tutela jurídica do Estado e o direito do Estado à eliminação da lesão. 
8 Adolf Wach 
9 Marinoni, Luiz Guilherme. Teoria Geral do Processo. RT, 3ª ed., p. 168. 
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 Condições da Ação – elementos constitutivos da ação 

Art. 3o Para propor ou contestar ação é necessário ter interesse e legitimidade. 

Lide deduzida em juízo com a observância de alguns requisitos básicos. 
 
“Vale dizer: a existência da ação depende de alguns requisitos constitutivos que se chamam 
‘condições da ação’, cuja ausência, de qualquer um deles, leva à ‘carência de ação’, e cujo exame 
deve ser feito, em cada caso concreto, preliminarmente à apreciação do mérito, em caráter 
prejudicial”. (Humberto Theodoro Júnior) 
 
“Incumbe ao juiz, antes de entrar no exame do mérito, verificar se a relação processual que se 
instaurou desenvolveu-se regularmente (pressupostos processuais) e se o direito de ação pode ser 
validamente exercido, no caso concreto (condições da ação)”. (Ada Pellegrini Grinover) 
 
 
Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: 
Vl - quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, a 
legitimidade das partes e o interesse processual; 
§ 3o  O juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não proferida a 
sentença de mérito, da matéria constante dos ns. IV, V e Vl; todavia, o réu que a não alegar, na 
primeira oportunidade em que Ihe caiba falar nos autos, responderá pelas custas de retardamento. 
 
Possibilidade Jurídica do Pedido: Consiste na prévia verificação que incumbe ao juiz fazer sobre a 
validade jurídica da pretensão deduzida pela parte em face do direito positivo em vigor. Exame 
abstrato e ideal perante o ordenamento jurídico. Verifica-se a não vedação expressa em lei. 
 
Interesse de Agir: Necessidade/Utilidade/Adequação. Localiza-se o interesse processual não 
apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio apto à 
aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada 
sem uma necessidade. (Humberto Theodoro Júnior) 
 
Falta interesse processual “porque é inútil a provocação da tutela jurisdicional se ela, em tese, não 
for apta a produzir a correção argüida na inicial. Haverá, pois, falta de interesse processual se, 
descrita determinada situação jurídica, a providência pleiteada não for adequada a essa situação” 10 
 
Legitimidade da Parte ou Legitimatio ad causam: Titularidade subjetiva. Pertinência subjetiva. 
Caracteriza-se por ser a legitimidade ativa e passiva da ação. 
Necessidade de partes legítimas. 
 
“A legitimidade não pode ser senão a titularidade da ação” (Ada Pellegrini Grinover) – Legitimidade 
Ordinária. 
 
Legitimação extraordinária, consiste em permitir-se, em determinadas circunstâncias, que a parte 
demande em nome próprio, mas na defesa de interesse alheio, art. 6º do CPC. 

                                                
10 Vicente Greco Filho, Direito Processual Civil Brasileiro, 11a ed., Ed. Saraiva. 
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2- Código Reformado – Teoria da Ação – Doutrina Processual Contemporânea 
 
Lei 8.952/1994 – Lei 10.444/2002 – Lei 11.232/2005 – CRFB/1988 - Processo sincrético, fase de 
cumprimento de sentença, a ação não termina mais com a sentença, a ação busca a concretização 
do direito, a tutela efetiva de direito material.  
 
Ação é concretização do direito da parte por meio de um processo justo – tutela efetiva, adequada 
e tempestiva – princípios processuais constitucionais. 

 
“A sentença que reconhece uma das condições da ação apenas impede que a ação continue a se 
desenvolver, mas não nega que a ação foi exercida. O direito de ação e a ação são exercidos ainda 
que não ocorra a apreciação da afirmação da violação ou da ameaça do direito material, mas apenas 
a resposta jurisdicional – que também é uma tutela jurisdicional – de que essa apreciação está 
impedida em razão da ausência de condição da ação.”11 
 
Conforme Antonio Carlos de Araújo Cintra em sua obra Teoria Geral do Processo, “É dever do juiz a 
verificação da presença das condições da ação o mais cedo possível no procedimento, e de ofício, 
para evitar que o processo caminhe inutilmente, com dispêndio de tempo e recursos, quando já se 
pode antever a inadmissibilidade do julgamento do mérito.” 

 
 
 
Teoria da Asserção  -  condições da ação 
 
Teoria da Asserção e Extinção do Processo sem Resolução do Mérito: análise das condições da 
ação. 
- Em estado de mera asserção: in status assertionis, diante da mera alegação do autor e do réu, 267, 
VI, não há julgamento do mérito; 
- Em juízo de mérito: aferição, análise no plano do direito material, instrução processual, provas, 
juízo de mérito, julgamento do mérito, 269, I. 
 
EMENTA:  APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE 
ATIVA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. IDENTIDADE ENTRE A EMPRESA EXEQÜENTE 
E A QUE CONSTA COMO CREDORA NO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. 
Conquanto não haja identidade entre o nome que consta na inicial e aquele constante do 
contrato exeqüendo, possuem as empresas o mesmo CNPJ e o mesmo representante 
legal, o que confirma tratar-se da mesma pessoa jurídica, legitimada, por conseguinte, a 
figurar no pólo ativo da ação de execução. Ademais disto, à vista da moderna Teoria da 
Asserção, as condições da ação devem ser aferidas no momento da asserção do 
autor, ou seja, conforme a narrativa feita na inicial (ou, ainda, fazendo uso de termo 
mencionado em recentes decisões do STJ, in statu assertionis). Desse modo, 
imputando a autora aos ora apelados a condição de seus devedores, na forma do contrato 
de confissão de dívida, patente sua legitimidade ad causam. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 
PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE MÁ-SITUAÇÃO FINANCEIRA 
E DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES. BENEFÍCIO CONCEDIDO. Benefício da 
assistência judiciária gratuita em favor de pessoa jurídica, deve ser concedido apenas em 
                                                
11 Marinoni, Luiz Guilherme. Teoria Geral do Processo. RT, 3ª ed, p. 215. 
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situações excepcionais, quando suficientemente demonstrada a impossibilidade da 
empresa em suportar as despesas processuais, razão por que a ela inaplicável a presunção 
de veracidade da mera declaração de necessidade. Presentes no caso dos autos, os 
requisitos para o deferimento da benesse. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. 
UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70017565268, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Cláudio Augusto Rosa Lopes Nunes, Julgado em 19/02/2009)  
 
“(...) Aliás, neste ínterim, cumpre lembrar, ainda, que por aplicação da moderna Teoria da 
Asserção – adotada em recentes decisões pelo Superior Tribunal de Justiça, em detrimento 
da já em desuso Teoria Eclética, herança da doutrina de Liebmam, do início da década de 
70 – as condições da ação devem ser analisadas in statu assertionis. Desse modo, a 
legitimidade ad causam deve ser aferida em abstrato, à luz da narração dos fatos pelo autor 
na inicial, ou seja, no momento da asserção.” 

Alexandre Câmara. Lições de Direito Processual Civil. “Deve o juiz raciocinar admitindo, 
provisoriamente, e por hipótese, que todas as afirmações do autor são verdadeiras, para que se 
possa verificar se estão presentes as condições da ação”. 

Luiz Guilherme Marinoni. Novas Linhas do Processo Civil. “O que importa é a afirmação do autor, e 
não a correspondência entre a afirmação e a realidade, que já seria problema de mérito.”  

Fredie Didier “A decisão sobre a existência ou não de carência de ação, de acordo com esta teoria, 
seria sempre definitiva.” (...) “Se alguém se afirma filho de outrem e, por isso, pede-lhe alimentos, 
possui legitimidade ad causam, mesmo que se comprove, posteriormente, a ausência do vínculo de 
filiação, quando será caso de improcedência do pedido e não de carência da ação”. 

Conforme Antonio Carlos de Araújo Cintra em sua obra Teoria Geral do Processo, “É dever do juiz a 
verificação da presença das condições da ação o mais cedo possível no procedimento, e de ofício, 
para evitar que o processo caminhe inutilmente, com dispêndio de tempo e recursos, quando já se 
pode antever a inadmissibilidade do julgamento do mérito.” 
 
A decisão final seria de mérito, sentença improcedente ou procedente. 
 
Informativo 501 – STJ – agosto 2012 - EMBARGOS INFRINGENTES. MATÉRIA FORMALMENTE 
PROCESSUAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. A Turma decidiu que cabem embargos infringentes contra 
acórdão que, por maioria, acolhe preliminar de ilegitimidade passiva e reforma sentença para 
extinguir a ação sem julgamento do mérito. Assim, em respeito ao devido processo legal, o art. 530 
deve ser interpretado harmoniosa e sistematicamente com o restante do CPC, admitindo-se 
embargos infringentes contra decisão que, a despeito de ser formalmente processual, implicar 
análise de mérito. Para a Min. Relatora, adotando a teoria da asserção, se, na análise das condições 
da ação, o juiz realizar cognição profunda sobre as alegações contidas na petição, depois de 
esgotados os meios probatórios, terá, na verdade, proferido juízo sobre o mérito da controvérsia. Na 
hipótese, o juiz de primeiro grau se pronunciou acerca da legitimidade passiva por ocasião da 
prolação da sentença, portanto depois de toda a prova ter sido carreada aos autos. REsp 1.157.383-
RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 14/8/2012. 
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QUESTÕES 
 
TRF 4 – Juiz Federal 
 
01. (      ) No processo civil moderno não mais se admite o princípio da inércia da jurisdição. 
 
02. (     ) Quanto à classificação das ações, a moderna doutrina adota a teoria civilista, 
vinculando o conceito de ação à pretensão de direito material. 
 
TRF3 – JUIZ FEDERAL 
 
03.  Dentre as proposições abaixo indique a que se mostrar correta e mais completa. No 
direito brasileiro, jurisdição é a função estatal que: 
a) diz o direito ao caso concreto com definitividade; 
b) diz o direito ao caso concreto com definitividade e em substituição à vontade das partes; 
c) diz o direito ao caso concreto com definitividade e em substituição à vontade das partes, 
só podendo ser exercida por órgão integrante do Poder Judiciário; 
d) diz o direito ao caso concreto. 
 
04. Ao Poder Judiciário são atribuídas, ao lado das funções típicas, outras funções em que 
há o predomínio do caráter administrativo, daí é correto afirmar que: 
a) está-se diante da chamada jurisdição voluntária, que sob o prisma material é de caráter 
administrativo, mas formalmente judiciário, no qual prevalece a vontade do juiz como 
substituto da vontade das partes; 
b) nestes casos não há lide nem partes, mas apenas um negócio jurídico processual, 
envolvendo o juiz e os interessados, sendo considerada correta a terminologia usada pelo 
legislador ordinário, qual seja, procedimento; 
c) embora sem as características da jurisdição contenciosa, por ser ato emanado do Poder 
Judiciário representa um verdadeiro processo, vez que deve o juiz obedecer critério da 
estrita legalidade, incorrendo em erro o legislador ordinário ao denominá-la de 
procedimento; 
d) não cabe a produção de provas pelos interessados, em decorrência do fato de inexistir 
partes, cabendo apenas ao juiz investigar livremente os fatos apresentados ordenando de 
ofício quaisquer diligências que achar necessárias. 
 
05. (      ) Na chamada jurisdição voluntária, a composição dos litígios é obtida pela 
intervenção do juiz, que substitui a vontade das partes litigantes por meio de uma sentença 
de mérito, aplicando, no caso concreto, a vontade da lei. 
 
06. (       ) São características da função jurisdicional: imparcialidade, revogação e 
originalidade. 
 
07. (      ) A denominada jurisdição voluntária é o conjunto de atribuições administrativas 
integrativas, confiadas pela lei ao Poder Judiciário. 
 
AGU 
 
08. (        ) O Código de Processo Civil brasileiro, Lei n.º 5.869/1973, adotou a teoria da 
ação como direito autônomo e concreto. 
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TRT23 – JUIZ DO TRABALHO 
 
09. Marque a alternativa correta. A chamada “Teoria da Asserção” está relacionada: 
a) às condições da ação 
b) aos requisitos da petição inicial – causa de pedir 
c) à natureza jurídica da ação 
d) aos pressupostos processuais – capacidade da parte 
e) aos pressupostos processuais – competência do juízo 
 
 
10. O interesse de agir como condição da ação consiste na 
(A) formulação de pretensão que, em tese, seja possível de acordo com a ordem jurídica 
brasileira. 
(B) legitimação para agir daqueles que forem sujeitos da relação jurídica de direito material 
trazida a juízo. 
(C)) necessidade de se recorrer ao Judiciário para a obtenção do resultado pretendido. 
(D) faculdade de acompanhar a prova produzida pela parte contrária e fazer contraprova. 
(E) faculdade de contratar advogado para formular pretensão em juízo. 
 
11. (      ) A legitimidade de parte, uma das condições da ação, é a identidade dos 
integrantes do processo com os titulares da relação jurídica de direito material objeto da 
ação judicial, seja por meio da legitimação ordinária seja por meio da extraordinária. 
 
Magistratura de São Paulo 
 
12 – Como é sabido, a jurisdição é o poder de dizer o direito objetivo, função do Estado, 
desempenhada por meio do processo, na busca da solução do conflito que envolve as 
partes, para realização daquele e pacificação social. Sobre o assunto em questão, assinale 
a resposta correta. 
 

a) O exercício espontâneo da jurisdição, na condição de regra geral, implicaria possível 
prejuízo da imparcialidade do juiz na solução da lide. 

b) Quando em causa direitos indisponíveis, mais se reforça o entendimento de que os 
órgãos jurisdicionais não hão de ficar inertes no que se refere à espera de 
provocação de algum interessado para a atuação da vontade concreta da lei. 

c)   No exercício da jurisdição voluntária, tal e qual se passa na jurisdição contenciosa, o 
juiz busca a pacificação social. Então, as duas jurisdições se confundem, sem 
conseqüências práticas. 

d) O juiz não conta com impedimento para conceder ao autor tutela jurisdicional diversa 
da postulada, conquanto que se mostre qualitativa ou quantitativamente superior. 

 
MP/SP 
 
13. Jurisdição é 
(A) a faculdade atribuída ao Poder Executivo de propor e sancionar leis que regulamentem 
situações jurídicas ocorridas na vida em sociedade. 
(B) a faculdade outorgada ao Poder Legislativo de regulamentar a vida social, 
estabelecendo, através das leis, as regras jurídicas de observância obrigatória. 
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(C) o poder das autoridades judiciárias regularmente investidas no cargo de dizer o direito 
no caso concreto. 
(D) o direito individual público, subjetivo e autônomo, de pleitear, perante o Estado a 
solução de um conflito de interesses. 
(E) o instrumento pelo qual o Estado procede à composição da lide, aplicando o Direito ao 
caso concreto, dirimindo os conflitos de interesses. 
 

 


