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TEORIAS DA AÇÃO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 

 

Eduardo Augusto Zampaolo 

 

RESUMO 

 

O presente estudo visa, através da análise das teorias da ação, verificar qual teoria foi adotada pelo 
Código de Processo Civil de 2015. Para tanto, utilizou-se de pesquisa bibliográfica para se traçar a 
evolução histórica das teorias da ação, a fim de entendê-las de forma minuciosa. Foram abordadas a 
teoria imanentista, a teoria concreta, a teoria abstrata, a teoria eclética e a teoria da asserção. Em 
seguida, pesquisou-se a posição de diversos autores de renome quanto à teoria adotada pelo novo 
código, concluindo-se que, majoritariamente, entende-se que o novo CPC adotou a teoria eclética, 
assim, como já fizera o CPC/73, de modo que permanecem as condições da ação.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Novo Código de Processo Civil de 2015. Teorias da ação. 

Teoria abstrata. Teoria eclética. Teoria da asserção. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015) 

trouxe dispositivos relacionados à ação que divergem do Código de Processo Civil 

anterior (Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973), em especial o artigo 17, que dispõe 

que, para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade. O diploma 

aboliu a menção à possibilidade jurídica do pedido e não faz menção à expressão 

“condições da ação”.  

O tratamento dispensado à ação no novo código levanta a questão de qual 

teria sido a teoria da ação por ele adotada, havendo quem se incline pela 

continuidade da Teoria Eclética, já adotada no CPC/73, havendo quem defenda a 

adoção da Teoria da Asserção e, ainda, havendo quem propugne pela Teoria 

Abstrata, na sua forma pura. 

Este artigo, através de análise bibliográfica, examinará a evolução histórica 

das teorias da ação e a posição de diversos autores renomados com relação à teoria 

adotada pelo Código de Processo Civil de 2015, a fim de verificar se há um 

consenso a esse respeito na doutrina atual.  

 



1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DAS TEORIAS DA AÇÃO 

A primeira teoria que investigou a natureza jurídica da ação foi a denominada 

“Teoria Imanentista” ou “Teoria Clássica” ou “Teoria Civilista”, que prevaleceu até 

meados do século XIX, segundo a qual a ação nada mais era que uma faceta do 

direito material, não possuindo autonomia. Para esta teoria, a ação é uma 

característica do direito material, uma reação à violação do direito, de modo que 

“não há ação sem direito; não há direito sem ação; a ação segue a natureza do 

direito”1. Nela, “o direito de ação é considerado o próprio direito material em 

movimento, reagindo a uma agressão ou a uma ameaça de agressão”2. O direito de 

ação seria exercido contra o adversário, e não contra o Estado. Ela falha ao não 

entender o direito de ação como direito autônomo, não explicando o que ocorre 

quando há sentença de improcedência ou quando ela declara a inexistência de uma 

relação jurídica, pois, nestes casos, embora não haja o direito material, evidente que 

foi exercido o direito de ação. 

Posteriormente, surgiu a “Teoria Concreta”, que, em primeiro lugar, aduziu 

que a ação é um direito autônomo, dissociado do direito material. Além disso, para 

esta teoria, a ação é exercida contra o Estado, a fim de exigir que ele conceda a 

proteção jurídica através de uma sentença favorável, bem como contra o adversário, 

que deve se sujeitar à decisão estatal e aos seus efeitos. A ação é vista de maneira 

concreta, de modo que somente existiria nos casos em que também existisse o 

direito material, ou seja, somente quando houvesse uma sentença de procedência. 

O autor ter razão era considerado uma condição da ação. O direito de ação seria 

autônomo, mas não independente. Esta característica põe em xeque a subsistência 

da teoria concreta, pois não haveria ação quando ocorre sentença de 

improcedência, uma vez que neste caso não há o direito material, bem como no 

caso de sentença de procedência em ação declaratória negativa, mais um caso em 

que não há o direito material. 

Contrapondo a teoria concreta, surgiu a “Teoria Abstrata”, segundo a qual o 

direito de ação não está vinculado à existência do direito material correspondente, 

pois eles não se confundem. Além de o direito de ação ser autônomo ao direito 
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material, também é independente, de modo que pode existir mesmo que não haja o 

direito material. Segundo a teoria abstrata, “o direito de ação, portanto, é o direito 

abstrato de obter um pronunciamento do Estado, por meio da decisão judicial”3. 

Deste modo, não importa se a sentença é de procedência ou improcedência para 

que haja a ação. Mesmo havendo sentença de improcedência ou sentença de 

procedência da ação declaratória negativa, há o direito de ação. Não há, aqui, as 

condições da ação, pois “o direito de ação é abstrato, amplo, genérico e 

incondicionado, não existindo nenhum requisito que precise ser preenchido para sua 

existência”4. Assim, não há a chamada “carência de ação”, sendo as condições da 

ação matéria de mérito. 

No Brasil, ganhou destaque a teoria concebido por Enrico Tullio Liebman, 

conhecida por “Teoria Eclética”, que tem como base a teoria abstrata, mas com 

algumas peculiaridades. Segundo esta teoria, o direito de ação também é autônomo 

e independente do direito material. Todavia, não é incondicionado e genérico, pois 

depende da presença de alguns requisitos, denominados “condições da ação”, as 

quais inicialmente foram definidas como “legitimidade”, “interesse de agir” e 

“possibilidade jurídica do pedido”. Dessa maneira, somente existe ação se o autor 

tem direito a um julgamento de mérito (de procedência ou improcedência), direito 

este que existe se presentes as condições da ação. As condições da ação são 

tratadas como matérias de ordem pública, de modo que, se ausentes, o juiz deve 

extinguir o processo sem resolução do mérito a qualquer momento por carência de 

ação, não havendo preclusão. Liebman afirmava que a ação possui duas naturezas, 

a constitucional, que é abstrata, geral e incondicional, e a processual, que depende 

de determinadas condições e ocorre quando a sentença decide o mérito da causa. 

Explica Luiz Guilherme Marinoni que: 

Liebman tentou se colocar na metade do caminho daqueles que, de um 
lado, entendem que a ação depende do efetivo reconhecimento do direito 
material, e daqueles outros que sustentam que a ação é um direito de agir 
totalmente abstrato, decorrente da mera capacidade jurídica. Ou seja, a 
ação não depende de uma sentença favorável, mas requer a presença das 
condições da ação.

5
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Outra teoria da ação, mais recente, é a “Teoria da Asserção”, a qual está 

entre a teoria abstrata pura e a teoria eclética. Nela, a consequência da ausência 

das condições da ação é diversa de acordo com o momento processual em que é 

verificada. Propugna esta teoria que a presença das condições deve ser analisada, 

primeiramente, de acordo com os elementos trazidos pelo autor na petição inicial, 

em cognição sumária, superficial. Verificada a carência de ação neste momento, o 

processo deve ser extinto sem resolução do mérito. Neste ponto, a teoria da 

asserção assemelha-se à teoria eclética. Se, entretanto, for necessária uma 

cognição aprofundada para verificação da presença das condições da ação, estas 

perdem esta natureza, passando a ser tratadas como matéria de mérito, caso em 

que a ausência delas acarretará uma sentença de improcedência do pedido do 

autor. Em relação a este segundo aspecto, a teoria da asserção assemelha-se à 

teoria abstrata pura. Na visão desta teoria, as condições da ação perdem a natureza 

de ordem pública em caso de necessidade de cognição profunda, passando a estar 

sujeitas à preclusão. Segundo Daniel Amorim Assumpção Neves,  

A principal crítica à teoria da asserção tem como fundamento a 
impossibilidade de modificar a natureza de um instituto jurídico tomando-se 
por base a diferente carga cognitiva ou o momento em que um 
pronunciamento é proferido. Assim, uma condição da ação será sempre 
uma condição da ação, não tendo nenhuma relevância se sua ausência 
pode ser percebida liminarmente pelo juiz ou somente após o exaurimento 
de sua cognição. Ademais, bastaria ao autor mentir em sua petição inicial 
para adaptá-la as exigências das condições da ação para merecer um 
julgamento de mérito.

6
 

 

2. TEORIA DA AÇÃO ADOTADA PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 

Com o advento do novo Código de Processo Civil, veio à tona a questão de 

qual teria sido a teoria da ação por ele adotada, haja vista, em especial, a abolição 

da expressão “condições da ação” em seu texto. 

Apesar disso, tem prevalecido o entendimento de que o novo diploma adotou 

a teoria eclética, assim como o CPC/73. Neste sentido se manifesta Daniel Amorim 

Assumpção Neves:  

O Código de Processo Civil adotou a teoria eclética, ao prever 
expressamente que a sentença fundada em ausência das condições da 
ação é meramente terminativa, não produzindo coisa julgada material (art. 
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485, VI, do Novo CPC), ainda que não conste mais expressamente do texto 
legal a expressão “condições da ação” [,,,].

7
 

Esta também é a posição de Cândido Rangel Dinamarco:  

Na teoria de Liebman, que o novo Código de Processo Civil adota, o direito 
de ação é direito a obter o pronunciamento do juiz sobre uma pretensão, ou 
sobre o mérito, ainda quando o autor não tenha razão no plano do direito 
material. Estando presentes as duas condições da ação (interesse de agir e 
legitimidade) o juiz pronuncia sim uma sentença de mérito mas julga a 
causa contrariamente aos interesses do autor (improcedência da demanda). 
Quando uma das condições faltar o juiz nega-se a julgar a pretensão do 
autor, porque nesse caso ele não terá o direito de ação.

8
 

Refutando a alegação de que a extinção da nomenclatura “condições da 

ação” as tornou matéria de mérito, e posicionando-se no sentido da manutenção da 

teoria eclética, cita-se Humberto Theodoro Júnior: 

O novo Código de Processo Civil fugiu do nomen iuris “condições da ação”, 
consignando, porém, que “para postular em juízo é necessário ter interesse 
e legitimidade” (art. 17). Com essa postura, aparentemente ter-se-ia 
acolhido a tese de que ditas condições perderam a qualidade de 
preliminares processuais, passando a integrar o próprio mérito do processo, 
mais propriamente, como “preliminares de mérito”. Assim, legitimidade e 
interesse figurariam no objeto litigioso na mesma categoria de, por exemplo, 
a prescrição e a decadência. Todavia, não chegou a tanto a estrutura 
processual renovada, visto que, ao distinguir os provimentos que resolvem 
ou não o mérito, o acolhimento da falta de legitimidade ou interesse foi 
arrolado entre as hipóteses de extinção do processo, sem resolução de 
mérito (NCPC, art. 485, VI). 

Logo, malgrado o combate feito por numerosa corrente doutrinária à figura 
das condições da ação, a pretexto de serem elas indissociáveis da matéria 
de mérito discutida no processo, o certo é que a lei continua a tratá-las 
como categoria processual distinta, intermediária entre os pressupostos de 
validade do processo e o mérito da causa. Continua, portanto, o Código 
atual fiel à doutrina de Liebman.

9
 

A favor da teoria eclética, cite-se, por fim, Marcus Vinícius Rios Gonçalves:  

O disposto no art. 17, que exige interesse e legitimidade para que se possa 
postular em juízo, demonstra que o CPC manteve a adoção da teoria 
eclética, já acolhida no CPC anterior, pois continua a exigir o preenchimento 
das condições para que possa ser proferida resposta de mérito.

10
 

Por outro lado, há quem defenda que o novo diploma adotou a teoria abstrata 

da ação, uma vez que abandonou o termo “condições da ação”, de modo que o 

artigo 17, que dispõe que para postular em juízo é necessário ter interesse e 
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legitimidade, traz requisitos para apreciação do mérito, e não condições da ação. 

Vejamos a posição de Luiz Guilherme Marinoni:  

Não se fala mais em condições da ação. Há apenas advertência de que 
para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade (art. 17). Diz 
o art. 485 do CPC que o órgão jurisdicional não resolverá o mérito em 
diversas hipóteses, entre essas quando verificar ausência de legitimidade 
ou de interesse processual (art. 485, VI). Trata -se, assim, de requisitos 
para a apreciação do mérito, estando muito distante a ideia de que tais 
elementos poderiam ter a ver com a existência da ação. [...] diante do novo 
Código de Processo Civil, é possível afirmar que o direito de ação é direito à 
tutela jurisdicional adequada, efetiva e tempestiva mediante processo justo. 
Esse direito não se submete às velhas condições para sua existência. É um 
direito de natureza processual totalmente abstrato e independente da 
efetiva existência do direito material alegado em juízo.

11
 

Fredie Didier Júnior, a seu turno, claramente rejeita a teoria eclética, fazendo 

severas críticas às condições da ação e colocando-as, nos moldes do novo CPC, 

como pressupostos processuais, embora entenda que o diploma poderia ter 

avançado mais, tratando-as como questões de mérito. Assim diz o autor:  

O texto normativo atual não se vale da expressão "condição da ação". 
Apenas se determina que, reconhecida a ilegitimidade ou a falta de 
interesse, o órgão jurisdicional deve proferir decisão de inadmissibilidade. 
Retira-se a menção expressa à categoria "condição da ação" do único texto 
normativo do CPC que a previa e que, por isso, justificava a permanência 
de estudos doutrinários ao seu respeito. 

Também não há mais uso da expressão carência de ação. 

Não há mais razão para o uso, pela ciência do processo brasileira, do 
conceito "condição da ação". 

A legitimidade ad causam e o interesse de agir passarão a ser explicados 
com suporte no repertório teórico dos pressupostos processuais. 

A legitimidade e o interesse passarão, então, a constar da exposição 
sistemática dos pressupostos processuais de validade: o interesse, como 
pressuposto de validade objetivo extrínseco; a legitimidade, como 
pressuposto de validade subjetivo relativo às partes. 

A mudança não é insignificante. 

Sepulta-se um conceito que, em bora prenhe de defeitos, estava 
amplamente disseminado no pensamento jurídico brasileiro. Inaugura-se, no 
particular, um novo paradigma teórico, mais adequado que o anterior, e que, 
por isso mesmo, é digno de registro e aplausos. 

É certo que o CPC atual poderia avançar ainda mais, para reconhecer que a 
falta de legitimação ordinária gera, em verdade, improcedência do pedido, e 
não juízo de inadmissibilidade do procedimento.

12
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como observado, a mudança na redação do Código de Processo Civil, com a 

abolição da menção à expressão “condições da ação”, não trouxe mudanças 

substanciais em relação ao código anterior, segundo o entendimento majoritário da 

doutrina.  

Conforme a posição dominante, o artigo 17 do novo CPC, ao determinar que 

para postular em juízo é necessário ter legitimidade e interesse, nada mais faz do 

que trazer as condições da ação, assim como fazia o diploma anterior, com a única 

mudança de que, agora, não se observa mais a “possibilidade jurídica do pedido”, a 

qual se inclui no “interesse de agir”. 

Com a adoção da teoria eclética, as condições da ação são consideradas 

matéria de ordem pública, podendo ser reconhecidas a qualquer momento. Assim, 

verificada a ausência de alguma delas, ocorrerá o que se chama “carência de ação” 

e o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, o que possibilita a sua 

repropositura. 

É importante ressaltar a existência da posição minoritária, segundo a qual 

teria sido adotada a teoria da asserção ou até mesmo a teoria abstrata pura. Para 

esta corrente, a interpretação é de que o novo CPC avançou mais – ou deveria ter 

avançado, possibilitando a análise das condições da ação ora como pressupostos 

processuais, ora como matéria de mérito.  

O efeito prático da adoção da posição minoritária seria o fato de que, nessas 

ocasiões, seria proferida uma sentença com resolução do mérito, ocasionando coisa 

julgada material e impossibilitando a repropositura da demanda. 

Assim, não obstante a posição majoritária, a adoção da teoria abstrata ou da 

teoria da asserção privilegiaria os princípios da celeridade, economia e efetividade 

processual, eis que possibilitaria o julgamento do mérito da causa, dando uma 

resposta efetiva aos demandantes sobre o objeto do litígio, e impossibilitando que 

uma mesma ação seja proposta novamente, movimentando inutilmente a já 

assoberbada máquina judiciária. 
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