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Direito Material – diz respeito ao conteúdo, fazendo regulações referentes à pessoa e ao bem da vida, 

este material ou imaterial (direito civil, penal, administrativo).

Direito Processual – diz respeito à instrumentalização, que se analisada sob uma perspectiva externa 

ou objetiva observa-se o procedimento (o andamento e atos processuais), e se vista sob uma perspectiva 

interna (subjetiva) analisa-se a relação jurídica processual(partes, conflito de interesses, provas).

ATENÇÃO: normas heterotópicas são aquelas que seu conteúdo não correspondem à natureza do diploma 

em que se encontram. Exemplo do CDC (diploma material) o qual possui normas com comandos processuais.
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Teorias de Correlação do Direito Material e Processual

1) Teoria Dualista ou Declaratória: atribuída a Chiovenda e hoje minoritária, pugna pela total cisão entre 

Direito Material e Processual, verificando-se pela verificação do caso concreto, havendo a subsunção do 

fato a norma (o trabalho do magistrado seria encaixar o caso concreto em uma norma previamente 

existente). Por isso conhecida como “declaratória”, tendo o Judiciário o papel de apenas aplicar a lei 

através de sentenças declaratórias.

2) Teoria Unitária ou Constitutiva: atribuída a Carnelutti, admite a completude entre Direito Material e 

Direito Processual, surgindo a subsunção da norma ao fato, a partir do preenchimento de lacunas pelo 

direito processual e vice versa. Esta teoria continua, atribui ao magistrado a possibilidade de criar direitos 

subjetivos na sentença, criando, modificando ou extinguindo relações jurídicas a partir de decisões

constitutivas.
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ATENÇÃO: o direito processual é um instrumento que dá aplicabilidade ao direito material, um instrumento a 

serviço da paz social, efetivando a plena eficiência do direito material. Segundo Ada Pellegrini, este é o aspecto 

positivo do direito processual, que é justamente garantir a paz social através do monopólio da solução de 

conflitos.

ATENÇÃO: o aspecto negativo do processo é que ele não pode ser considerado um fim em si mesmo segundo 

o princípio da instrumentalidade das formas, o que nos leva a considerar válidos os atos processuais que 

cumpriram sua finalidade, mesmo que por vezes viciados.

Funções do Direito: de forma bem didática e resumida, entende-se que se a função for a de padronizar ou 

direcionar condutas, estaremos falando em tutela do Direito Material. Por outro lado, se a finalidade for o 

tratamento ou solução de conflitos, o Direito Material e Processual dividirão espaço, tendo o Direito Material 

influência no mérito das decisões e o Direito Processual influencia no procedimento.


