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1. Introdução *

Até meados do século XIX o processo civil era tratado como mero apêndice do Direito Civil, como se
não tivesse a importância de merecer tratamento mais acurado dos cultores do Direito. Contudo,
durante o movimento de recepção do Direito Romano na Europa continental, com especial destaque
para a escola pandectista alemã (Windscheid, Puchta, Ihering, Savigny e Dernburg), os juristas se
dedicaram ao debate da questão da codificação do direito privado, avivado na Alemanha com a
célebre polêmica Tribauht-Savigny, vencendo, porém, a tese da codificação com o advento do BGB (
Bürgerliches Gesetzbuch) e da ZPO (Zivilproze#ordnung).

Foi com esse quadro de transformações que surgiu na Alemanha, em 1868, o trabalho pioneiro de
Oskar von Bü1ow sobre as exceções e os pressupostos processuais ( Die Lehre von den Einreden
und die Proze#voraussetzungen) que, embora tratasse do processo civil na visão de recepção do
Direito Romano, traçou os princípios básicos de forma a dar contornos de ciência ao Direito
Processual Civil. Nasceu, portanto, com a obra de Bülow, o Direito Processual Civil como ciência
autônoma do Direito Civil.

Com isso a doutrina alemã evoluiu da tratativa da actio do Direito Romano, para a doutrina da
Anspruch (pretensão), que culminou com a firme teoria do direito abstrato de ação.

A conseqüência dos estudos alemães sobre a autonomia do Direito Processual Civil e a teoria
abstrata do direito de ação foi sua introdução no direito italiano pelo comando de Giuseppe
Chiovenda, já no começo deste século XX.

Considerando o direito de ação como autônomo em face do direito material, a doutrina
processualística procurou traçar o perfil desse direito, fixando requisitos para o seu exercício.

No Brasil a Constituição Federal (LGL\1988\3) adotou, no capítulo dos direitos e garantias, o direito
de ação como garantia fundamental, ao dizer que a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, CF de 1988).

Esse direito de ação, garantido constitucionalmente, não significa direito absoluto, pois a lei
processual determina quais os requisitos para que alguém possa fazer valer o comando que emerge
do texto constitucional referido.

É disso que iremos tratar nos demais itens desta prova.
2. Natureza jurídica

Para que o juiz possa aferir a quem cabe a razão, julgamento do mérito a favor de um ou outro dos
contendores, é preciso que passe antes pelo exame de questões preliminares que, lógica e
necessariamente, devem ser analisadas antes do exame do mérito, isto é, do pedido. Este, é a
última questão que, de ordinário, deve ser apreciada pelo juiz.

Estas questões preliminares dizem respeito ao próprio exercício do direito de ação (condições da
ação) e à existência e regularidade da relação jurídica processual (pressupostos processuais).
Ocupar-nos-emos apenas das condições da ação.

Sendo elas objeto de aferição da existência do direito de ação, referem-se ao Direito Processual Civil
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em sentido estrito, configurando-se como matéria de ordem pública.

Em vista disso, pode-se alegar a falta de condições da ação em preliminar de contestação (art. 301,
X, CPC (LGL\1973\5)) ou em qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição, já que sobre essa
matéria não ocorre a preclusão (art. 267, § 3º, CPC (LGL\1973\5) e art. 301, § 4º, CPC
(LGL\1973\5)). Aliás, como se trata de matéria de ordem pública, o juiz deve pronunciar-se ex officio
sobre ela, independentemente de provocação da parte.

Ocorre-nos o exame de importante questão sobre a insuscetibilidade de preclusão da alegação de
falta de condição da ação. Havendo sido julgado procedente o pedido, recorre apenas o autor
pedindo aumento da verba honorária. O réu contra-arrazoa e, em preliminar, argúi falta de condição
da ação. Mesmo que não tenha havido recurso do réu, o tribunal pode acolher a preliminar e
extinguir o processo sem julgamento do mérito, em prejuízo do autor que já havia ganho a causa em
primeiro grau e dessa sentença apelou. Há aqui reformatio in pejus não proibida, pois a matéria é de
ordem pública e podia mesmo ter sido conhecida de ofício pelo tribunal.

Quando o § 3º do art. 267 do CPC (LGL\1973\5) fala da possibilidade de ser alegada a matéria" em
qualquer grau de jurisdição", quer significar que apenas em grau dos recursos ordinários é que isto
pode ocorrer. Tão se pode levantar a questão, pela primeira vez, em grau de recurso extraordinário
ou especial, que são meios excepcionais de impugnação na mesma relação processual, não se
constituindo em terceiro ou quarto grau de jurisdição.

Isto porque os arts. 102, III e 105, III, da CF (LGL\1988\3) falam do cabimento desses recursos
contra as "questões decididas" em única ou última instância pelos tribunais e juízos inferiores. Assim
o requisito do prequestionamento da questão federal (recurso especial) ou constitucional (recurso
extraordinário) se encontra em perfeita consonância com o texto constitucional, motivo por que
reputamos válidos os verbetes 282 e 356 da Súmula da jurisprudência predominante no Supremo
Tribunal Federal, aplicáveis ao recurso especial conforme vem decidindo o Superior Tribunal de
Justiça.

Conseqüentemente, não havendo o acórdão "decidido" a questão das condições da ação, inviável
seu exame nos recursos extraordinário e especial.

Poderá a parte aguardar o trânsito em julgado do acórdão e ajuizar eventualmente ação rescisória
(art. 485, V, CPC (LGL\1973\5)), por ofensa literal aos arts. 267, VI § 3º e 301, X e § 4º, ambos do
CPC (LGL\1973\5).

Matéria preliminar ao exame do mérito, as condições da ação possibilitam ou impedem o exame da
questão seguinte (mérito). Presentes, elas fazem com que o juiz possa pronunciar-se sobre o pedido;
ausente uma delas o juiz fica impedido de examinar o mérito. Veremos isso mais adiante no item VI.
3. Legitimação para a causa

Segundo o art. 3º do CPC (LGL\1973\5), para propor ou contestar ação é necessário ter interesse e
legitimidade, razão pela qual o art. 267, VI do mesmo Código determina ao juiz que extinga o
processo sem julgamento do mérito quando não concorrer qualquer das condições da ação como a
possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade das partes e o interesse processual.

Parte, em sentido processual, é aquele que pede e aquele em face de quem se pede a tutela
jurisdicional. Os demais participantes da relação jurídica processual (juiz) ou do processo lato sensu
(advogado, Ministério Público, escrivão, perito, oficial de justiça etc.) são considerados auxiliares da
justiça ou intervenientes. São intervenientes o MP (art. 82, CPC (LGL\1973\5)) e o assistente simples
(art. 50, CPC (LGL\1973\5)); são auxiliares da justiça o perito, o escrivão, as testemunhas, o oficial
de justiça; o advogado é considerado partícipe indispensável à administração da justiça (art. 133, CF
(LGL\1988\3)).

Os litisconsortes são partes, assim como também o são o MP quando ajuíza a ação civil pública (art.
81, CPC (LGL\1973\5); art. 129, III, CF (LGL\1988\3); art. 82 do Código de Defesa do Consumidor;
art. 5º, caput, da Lei 7.347/85), o denunciado e o opoente nessas ações secundárias e o assistente
litisconsorcial (art. 54, CPC (LGL\1973\5)), porque poderia ter ingressado nos autos desde o início
como litisconsorte do autor ou réu, porque a lide debatida em juízo também é dele.
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Quando existe coincidência entre a legitimação do direito material que se quer discutir em juízo e a
titularidade do direito de ação, diz-se que se trata de legitimação ordinária para a causa, que é a
regra geral: aquele que se afirma titular do direito material tem legitimidade para discuti-lo em juízo.

Há casos excepcionais, entretanto, em que a lei autoriza alguém a pleitear, em nome próprio, direito
alheio. Quando isto ocorre há legitimação extraordinária que, no direito brasileiro, decorre apenas da
Lei (art. 6º, CPC (LGL\1973\5)) e não da vontade das partes.

A doutrina costuma distinguir a legitimação extraordinária, que seria o gênero (Arruda Alvim, Tratado
de Direito Processual Civil, v. I, São Paulo, 1990; Enrico Redenti, Diritto processuale civile, v. I,
Milano; Adolf Wach, Handbuch des deutschen Zivilproze#rechts, v. I, Leipzig, 1885), da substituição
processual, que seria uma espécie da legitimação extraordinária.

Foi, aliás, num trabalho de Josef Kohler que o problema foi aflorado cientificamente, sendo que esse
autor alemão batizou o instituto como "substituição processual" (Proze#standschatt), expressão
apreendida e introduzida na Itália por Chiovenda com o nome de "sostituzione processuale" (v.
Kohler, Die Dispositionsnie#rauch, in "Jherings Jahrbuch für die Dogmatik des heutigen Romischen
und deutschen Privatrechts", 1886).

Como o substituto processual e não é o titular do direito material discutido em juízo, não pode dele
dispor, sendo inadmissível a transação, a renúncia ao direito sobre que se funda a ação e o
reconhecimento jurídico do pedido. Pode, entretanto, dispor de faculdades processuais como por
exemplo desistir de prova por ele requerida, deixar de interpor ou desistir de recurso, renunciar ao
direito de recorrer e desistir da ação (do processo). Podemos citar como exemplo de substituição
processual a legitimidade de o curador especial do réu revel citado fictamente, contestar o pedido e
prosseguir no pólo passivo da relação processual (art. 9º, II, CPC (LGL\1973\5)).

Os critérios legais de legitimação para a causa, bem como a doutrina que sobre eles se formou,
tiveram em conta o processo civil ortodoxo, idealizado como instrumento de pacificação social dos
conflitos individuais.

Com a intensificação das economias de escala, contudo, vem à tona a problemática dos direitos
difusos e coletivos, que reclamam soluções outras porque as do processo civil tradicional não mais
atendem às necessidades hodiernas para solucionar referidos problemas.

Assim, sobrevieram normas, constitucionais e infraconstitucionais, destinadas a autorizar
determinados órgãos, pessoas ou entidades, a agirem em juízo na defesa desses interesses difusos
e coletivos.

Não se trata de legitimação extraordinária nem de substituição processual. Talvez até não
devêssemos falar nessa dicotomia clássica da legitimidade das partes, mas sim numa "legitimidade
autônoma para a condução do processo", conforme têm acentuado os modernos processualistas
alemães, que falam de uma selbstandige Proze#führungsbefugnis. Mas se formos reduzir essa
legitimação para defender em juízo direitos difusos e coletivos àquela dicotomia, certamente
estaremos diante de hipótese de "legitimação ordinária" para a causa.

Essas mudanças vieram com a ação popular constitucional (desde 1965), com a Lei da Ação Civil
Pública - Lei 7.347/85, com o mandado de segurança coletivo (art. 5º, LXX, CF (LGL\1988\3)) e com
as ações coletivas do art. 81, parágrafo único, do CDC (LGL\1990\40).

Se de um lado há autonomia entre o legitimado para conduzir o processo na defesa dos direitos
difusos e coletivos e os titulares desses direitos, por outro existe semelhança desse instituto com a
substituição processual quanto aos efeitos da sentença, que irá atingir inevitavelmente os titulares do
direito, se procedente o pedido deduzido na ação coletiva (efeitos da coisa julgada secundum
eventum litis e in utilibus - art. 103 do CDC (LGL\1990\40), aplicável às demais ações civis públicas
por força do art. 21 da Lei 7.347/85).

A distinção que se poderia fazer entre esses direitos difusos e coletivos se funda em critérios a
respeito da titularidade desses direitos e do tipo de tutela jurisdicional que se pleiteia ao invocá-los.
São difusos os direitos transindividuais, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e
indetermináveis, ligados entre si por circunstâncias de fato, direito esse de natureza indivisível. São
coletivos os diretos de natureza também indivisível, de que sejam titulares pessoas determináveis,
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grupo, categoria ou classe, ligados entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base
(art. 81, parágrafo único, I e II, do CDC (LGL\1990\40)).

O direito brasileiro inovou em matéria de legitimidade para a defesa de direitos individuais
homogêneos (os que têm origem comum - art. 81, parágrafo único, III, do CDC (LGL\1990\40)),
criando a possibilidade de serem defendidos singular (pelo próprio titular) ou coletivamente. Essa
defesa coletiva pode ser feita pelos legitimados no art. 82 do CDC (LGL\1990\40), configurando a
adoção da class action do direito norte-americano pela lei brasileira.
4. Interesse processual

Deve preferir-se utilizar o termo da lei ao equívoco "interesse de agir", eivado de falta de técnica e
precisão.

Agir pode ter significado processual e extraprocessual, ao passo que "interesse processual" significa,
univocamente, entidade que tem eficácia endoprocessual.

Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela
pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade, do ponto de
vista prático. Movendo a ação errada ou utilizando-se do procedimento incorreto, o provimento
jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a inadequação procedimental acarreta inexistência do
interesse processual. Se a parte possui. a seu favor, cheque com eficácia executiva, deverá
promover sua cobrança pela ação de execução. Ao revés, se ajuizar ação de cobrança pelo rito
comum, de conhecimento, portanto, não terá preenchido a condição da ação interesse processual,
devendo o magistrado extinguir o processo sem julgamento do mérito. Isto porque com a ação de é
conhecimento poderia obter sentença condenatória (título executivo judicial - art. 584, I, CPC
(LGL\1973\5)), que lhe será inútil pois já possui título executivo extrajudicial (art. 585, I, CPC
(LGL\1973\5)).
5. Possibilidade jurídica do pedido

Quando Liebman elaborou sua doutrina sobre as condições da ação, tinha como único exemplo de
impossibilidade jurídica do pedido a pretensão de divórcio, que extinguiria o vínculo do casamento.
Com a superveniência de norma legal na Itália permitindo o divórcio, o mestre peninsular acabou por
abandonar esse requisito como condição da ação, mencionando já a partir da 3ª edição de seu
Manuale di diritto processuale civile, v. I, apenas a legitimidade das partes e o interesse processual
como requisitos para que o juiz possa examinar o mérito.

Parece, inclusive, que essa condição da ação seria redutível àqueloutra do interesse processual.

Diz-se que o pedido é possível juridicamente quando o ordenamento não o proíbe expressamente.
Em outras palavras, pedido possível é aquele que é permitido ou, ao menos, não proibido pela lei.

Deve entender-se o termo "pedido" não em seu sentido estrito de mérito, pretensão, mas sim
conjugado com a causa de pedir. Assim, embora o pedido de cobrança, estritamente considerado,
seja admissível pela lei brasileira, não o será se tiver como causa petendi dívida de jogo (art. 1.477,
caput, do Código Civil (LGL\2002\400)).
6. Efeitos do julgamento sobre as condições da ação

Como são matéria preliminar, as condições da ação possibilitam ou não o julgamento do mérito.
Presentes todas elas pode o juiz ingressar na análise do pedido. Não sem antes verificar se
comparecem os pressupostos processuais. Ausente uma delas ou mais de uma, ocorre o fenômeno
da "carência de ação" (art. 301, X, CPC (LGL\1973\5)), ficando o juiz impedido de examinar o mérito.

A conseqüência do não preenchimento das condições da ação - carência de ação - é a extinção
anormal do processo, isto é, sem julgamento do mérito (art. 267, VI, CPC (LGL\1973\5)).

O juiz deve verificar a existência dessas condições já no exame da peça exordial. Sendo a parte
manifestamente ilegítima ou carecer o autor de interesse processual (art. 295, CPC (LGL\1973\5)).
Quando a aferição da legitimidade depender de prova, o juiz não poderá indeferir a inicial.

Caso o magistrado não tenha feito esse exame inicial e, no curso do processo, venha a ser
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preenchida condição da ação inexistente no momento da propositura da ação, deverá julgar o mérito.
A recíproca é verdadeira: presentes as condições da ação quando do ajuizamento e houver carência
superveniente, o magistrado deverá extinguir o processo sem julgamento do mérito. Conclui-se,
portanto, que todas as condições da ação deverão estar presentes no momento da prolação da
sentença de mérito.

Como a ausência de condições da ação enseja sentença processual, essa sentença não é
acobertada pela autoridade da coisa julgada. Pode haver, portanto, repropositura da ação
anteriormente objeto de extinção por carência, desde que, contudo, seja implementada a condição
faltante.

A nosso ver não existem as denominadas" condições específicas da ação" (pagamento do preço na
adjudicação compulsória, periculum in mora e fumus boni juris na ação cautelar etc.). Todas essas
"condições específicas" são, na verdade, subsumíveis à condição "genérica" do interesse
processual.

Costuma-se, ainda, denominar de exceção de pré-executividade, a possibilidade de o devedor alegar
falta dessa condição para a ação de execução (executividade do título). Melhor seria falar em
objeção, porque o juiz deve conhecer de ofício a matéria relativa às condições da ação. Assim, se o
título não contiver eficácia executiva, o magistrado deverá desde logo indeferir a petição inicial da
ação de execução. Anote-se, por oportuno, que a prescrição da eficácia executiva do título deve ser
pronunciada ex officio pelo juiz, porque respeita à própria condição da ação de execução e não à
perda do direito material patrimonial representado no título, o que lhe seria vedado examinar sem
pedido da parte (art. 219, § 5º, CPC (LGL\1973\5)). O que a parte perde, na verdade, é o direito de
cobrar a dívida por meio da ação de execução.

* Prova escrita apresentada no Concurso para a obtenção do título de Livre Docente em Direito
Processual Civil da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), em 27.11.1991, à qual
foi atribuída a nota 10 (dez).
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