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Natureza Jurídica  

Natureza jurídica da ação:  

 

Teoria Imanentista, Civilista ou Clássica:  

 

- Segundo a clássica proposição romana de Celso, a ação era 
o próprio direito material colocado em movimento, 
reagindo contra a ameaça ou violação sofrida. Essa 
teoria tinha suas bases em três idéias fundamentais: a) 
não há ação sem direito; b) não há direito sem ação; c) a 
ação segue a natureza do direito.  
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Teoria do Direito Concreto de Ação (Teoria Concreta):  

 

Para essa teoria, desenvolvida pelo alemão Adolph Wach, o 
direito de ação era distinto do direito subjetivo material.  

Exemplo: ação declaratória negativa (ação negatória de 
paternidade).  

 

- Porém, segundo esta concepção, embora distinto do 
direito material, o direito de ação corresponderia a quem 
tivesse razão, ou seja, só existiria quando a sentença 
fosse favorável.  
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Teoria da Ação como Direito Potestativo:  

 

- Para Chiovenda, o direito de ação era um direito 
autônomo, porém concreto. Autônomo por ser diferente do 
direito material discutido. Concreto porque só tem direito de 
ação quem seja possuidor do direito discutido. Assim, para 
esse jurista, se alguém vai a juízo e perde, não tem direito 
de ação.  
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Teoria da Ação como Direito Abstrato:  

 

Segundo este entendimento, a ação independe da existência 
efetiva do direito material. Isso significa que não deixa de 
haver ação quando uma sentença justa nega a pretensão 
do autor, ou quando uma sentença injusta a acolhe sem 
que exista na verdade o direito subjetivo material. 

 

Para os abstrativistas, a pessoa tem direito de ação pelo 
simples fato de ser cidadão e poder provocar a prestação 
jurisdicional, perdendo ou ganhando.      
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Teoria Eclética:  
 
A Teoria Eclética, desenvolvida por Liebman, foi adotado 

pelo nosso Código de Processo Civil de 1973: 
  
CPC/73, art. 3º - Para propor ou contestar ação é 

necessário ter interesse e legitimidade. 
 
CPC/73, art. 267, caput - Extingue-se o processo, sem 

resolução de mérito: VI - quando não concorrer qualquer 
das condições da ação, como a possibilidade jurídica, a 
legitimidade das partes e o interesse processual. 
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- Essa concepção tem assento na teoria abstrata, porém 
com a inclusão de uma nova categoria, qual seja, as 
condições da ação e, portanto, preliminar ao exame do 
mérito (art. 267, VI, CPC/73).  

 

- Embora seja abstrato, só há direito de ação se houver 
análise de mérito. Faltando alguma das condições da ação, 
diz-se que o autor é carecedor de ação e o seu pedido 
(mérito) não será sequer apreciado pelo juiz.  
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Crítica que se fazia à teoria eclética à época do CPC/73:  

 

Será que se pode falar em condições ao direito de ação? 
Para alguns estudiosos a resposta é não, pois o direito de 
ação não pode ser condicionado.  

 

Exemplo: ação possessória: Se o autor perde por não ser 
possuidor, o pedido deve ser julgado improcedente. Para 
Liebman, se o autor não é possuidor é parte ilegítima 
(carecedor de ação).  
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As condições da ação e o CPC/15: 

 

As condições da ação estariam relacionadas a um dos 
elementos da ação (pedido, causa de pedir e partes), 
sendo incluídas numa zona intermediária entre as 
questões de admissibilidade e as questões de mérito.  

 

Muitos doutrinadores, à época do CPC/73, criticavam a 
existência de um terceiro tipo de questão, já que há 
apenas dois tipos de juízo que podem ser feitos pelo 
órgão jurisdicional: o juízo de admissibilidade e o juízo de 
mérito.  
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- O CPC/15 não mais menciona a categoria condição da 
ação. Isso significa que o conceito “condição da ação” foi 
eliminado, mas não aquilo que por meio dele se buscava 
identificar.  

 

- Resumindo:  

 

a) O assunto condição da ação desaparece, tendo em vista a 
ausência de previsão legislativa, que era a única razão 
que a justificava.  
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b) O art. 485, VI, CPC autoriza a extinção do processo sem 
resolução de mérito pela ausência de legitimidade ou de 
interesse processual, que passam a compor o repertório dos 
pressupostos processuais.  

 

c) A ausência de possibilidade jurídica do pedido passa a ser 
examinada como de improcedência liminar do pedido.  

 

 

 

 

 


