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1) Condições da Ação para Liebman: para o autor italiano, existiriam três condições da ação: 

legitimidade, interesse e possibilidade jurídica do pedido, porém, repensando esta última, o 

Código Civil de 2015, em seu art. 17, CPC, adotou apenas a legitimidade e o interesse, 

abandonando inclusive a denominação “condições da ação”; do ponto de vista legislativo, 

não há mais a expressão condições da ação.

No CPC/2015, a possibilidade jurídica do pedido é uma questão não mais de ação, mas de 

mérito. Os contratos de cobrança por dívida de jogo, vedados expressamente pelo art. 814, 

CC/02, são causas de impossibilidade jurídica do pedido, portanto, caso seja ajuizada ação 

versando sobre o tema, o processo será julgado extinto COM resolução do mérito, ao contrário 

do que acontecia no Código de 1973, que seria julgado extinto sem resolução de mérito, por ser 

considerado à época uma das condições da ação.
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No plano da impossibilidade jurídica, ao invés de uma causa de extinção do processo com 

resolução de mérito, parte da doutrina entende por uma improcedência liminar do pedido 

atípica, devido à falta de previsão em lei (art. 332, CPC).

A corrente minoritária (Didier) entende que o CPC 2015 aboliu totalmente as condições da ação, 

porém, doutrina majoritária acredita em sua manutenção, mas admitindo que a nomenclatura 

“condições da ação” não é a melhor definição, trocando-a por “requisitos para provimento final 

de mérito” ou “requisitos para o regular exercício do direito de ação”.

“Condições da Ação” do Art. 17, CPC/2015:

1) Legitimidade de Parte (Ad Causam): faz-se necessária uma pertinência subjetiva, ou seja, uma 

relação entre os sujeitos, relação esta material e processual, existindo duas espécies de 

legitimidade – ordinária e extraordinária.

A) Ordinária: está no processo em nome próprio e em defesa de direito próprio.

B) Extraordinária: está no processo em nome próprio mas em defesa de direito alheio; esta 

modalidade pressupõe autorização do ordenamento jurídico (art. 18, CPC).
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Nos casos de legitimidade extraordinária, não haverá pertinência subjetiva (exemplo de ação 

para investigação de paternidade ajuizada pelo MP), não pugnando o autor por direito próprio; 

na ação civil pública, vários são os legitimados a propô-la em legitimidade extraordinário.

O CPC/2015, ao permitir que a autorização para a legitimidade extraordinária se dê em qualquer 

parte do ordenamento, implicitamente autorizou os negócios jurídicos processuais do art. 190, ou 

seja, a possibilidade de se criar uma legitimidade extraordinária negocial.

Observação: substituição processual = legitimidade extraordinária

Observação II: sucessão processual ou substituição de partes = alteração de sujeitos; depende 

de autorização legal (art. 109, CPC).

Observação III: representação processual = suprir alguma incapacidade; está no processo em 

nome alheio defendendo direito alheio (exemplo da representação de menor em juízo).
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2) Interesse: é a demonstração da necessidade de prestação jurisdicional coadunada com a 

adequação, que nada mais é do que a prestação jurisdicional dada pela via adequada.

Teoria da Asserção: determina como serão analisadas as condições da ação, as quais serão 

analisadas conforme as alegações de fato trazidas ao processo pela petição inicial.

ELEMENTOS DA DEMANDA: não se confundem com as condições da ação, visto que estes 

estruturam toda e qualquer ação, presentes no art. 337, §§ 1º ao 4º, CPC, quais sejam – partes, 

causa de pedir e pedido/objeto.

Este instituto possui importância pois possibilitará a identificação de demandas idênticas, as quais 

geram a litispendências (duas ou mais ações tramitando, com as mesmas partes, pedidos e 

causas de pedir).

Sendo proposta uma ação com mesmas partes, pedidos e causas de pedir, a mais recente será 

julgada extinta sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, CPC, visto que por estarem 

tramitando, ainda não geraram coisa julgada.


