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INTRODUÇÃO

A presente tese trata de tema atinente à Teoria Geral do Direito, mais precisamente
à teoria geral da relação jurídica, analisando a ação de direito material.

A ação de direito material pode ser definida, estipulativamente, como o poder
jurídico surgido a partir de um fato ilícito (mais frequentemente, a partir da violação de um
direito). É neste sentido, aliás, que o art. 189 do Código Civil, referindo-se apenas à
violação de um direito, emprega o termo pretensão.

Motivou-nos a escrever esta tese a percepção de que o monopólio estatal da justiça
provocou mudanças no conteúdo da ação de direito material, já não sendo possível cogitar,
v.g., de ações de direito material condenatórias, executivas ou mandamentais, seja por que
algumas destas formas de tutela (condenatória e mandamental) não servem a realizar
diretamente a ação de direito material (premindo, todavia, para o cumprimento da
pretensão de direito material violada), seja, principalmente, porque os poderes necessários
à realização da ação de direito material muitas vezes já não se compreendem na ação
mesma.

Assim, embora a presente tese tenha como grande referencial teórico o sistema
desenvolvido por F. C. PONTES DE MIRANDA (quem melhor tratou do tema entre nós),
e embora consideremos a ação de direito material uma posição jurídica ineliminável do
ordenamento, nossa percepção acabou determinando mudanças significativas no que tange
à compreensão das ações de direito material, seja no que diz respeito ao conteúdo destas,
seja ainda na necessária concepção de uma outra posição jurídica, uma pretensão conexa à
ação de direito material e que tem por objeto os atos necessários à realização desta.

Versando sobre uma específica posição jurídica, a ação de direito material, será
necessário à tese estabelecer: (i) sua existência (ou subsistência, nos ordenamentos
modernos): (ii) sua natureza jurídica; (iii) o respectivo sujeito passivo; (iv) seu conteúdo;
(v) sua eficácia; e (vi) a dinâmica entre a ação de direito material e as demais posições
jurídicas predispostas, pelo ordenamento, para o exercício e a realização daquela ação.

Para tanto, dividimos a tese em oito capítulos, o primeiro tratando da juridicização,
o segundo dos fatos jurídicos (em sentido amplo), o terceiro da eficácia jurídica em geral, o
quarto das relações jurídicas (mais precisamente, dos direitos a uma prestação e dos
poderes jurídicos), o quinto do surgimento e eficácia dos fatos ilícitos (em sentido amplo),
o sexto da relação entre a pretensão de direito material e a ação de direito material e o
sétimo da conexão entre a ação de direito material e a pretensão à tutela jurídica da ação;
por fim, o oitavo traz uma breve síntese das principais conclusões da tese.

CAPÍTULO VIII
OBSERVAÇÕES CONCLUSIVAS

Na Introdução à presente tese, observamos que seria necessário estabelecer: (i) a
existência (ou subsistência) da ação de direito material num ordenamento moderno, já
caracterizado pelo monopólio estatal da justiça; (ii) sua natureza jurídica; (iii) a respectiva
titularidade passiva; (iv) seu conteúdo; (v) sua eficácia; e (vi) a dinâmica entre a ação de
direito material e as demais posições jurídicas predispostas, pelo ordenamento, para o
exercício e a realização daquela ação.

No que tange à subsistência desta posição jurídica, observamos (cf. Capítulo VII,
seção VII.3 supra) que a ação de direito material é ineliminável do sistema jurídico,
porquanto não é possível conceber-se que o sujeito A possa exigir, do Estado-juiz (ou do
juízo arbitral), atos que determinem efeitos de direito material na esfera jurídica de outro
jurisdicionado (B), sem prever um poder, titulado por A e dirigido a B, sujeitando este
último aos efeitos pretendidos por A com a realização da prestação jurisdicional (e já
previstos, antes desta realização).

Há aqui, manifestamente, duas relações jurídicas distintas: uma entre A e B, e
outra entre A (agora como jurisdicionado) e o Estado, levando à necessária concepção de
duas posições jurídicas, necessariamente distintas pelas relações em que se inserem e,
como visto, distintas também pelos respectivos sujeitos passivos, e pelas respectivas
naturezas jurídicas.

Como visto (cf. especialmente Capítulo VII, seção VII.1 supra), a ação de direito
material é um poder jurídico, surgido para o respectivo titular em virtude do cometimento
de um ilícito1, e dirigido contra o respectivo violador, ou um terceiro responsável, tendo
por conteúdo a previsão dos efeitos de direito material que o titular desta ação pode impor
ao respectivo sujeito passivo. À ação de direito material, que é espécie de poder jurídico,
corresponde portanto uma sujeição.

1

Cf. Capítulo V, seções V.3 e V.4, supra.

Por conta do monopólio estatal da justiça, normalmente a ação de direito material já
não contém mais a legitimidade para que seu titular exerça os atos necessários à efetivação
de sua respectiva ação, e nem mesmo contém a legitimidade para que o Estado os exerça.
Uma vez que o poder jurídico se caracteriza pela possibilidade de alterar a esfera jurídica
do sujeito passivo, este poder não precisa compreender, necessariamente, a legitimação
para a prática do ato. O poder jurídico continua a existir, entre os mesmos sujeitos ativo e
passivo, se seu titular pode exigir de terceiro o ato de que resultem alterações na esfera do
sujeito passivo (cf. Capítulo IV, seção IV.5 supra).

Com o monopólio estatal da justiça, surge portanto uma pretensão voltada contra o
Estado (não contra o sujeito passivo da ação de direito material!), tendo por objeto os atos
necessários à efetivação da ação de direito material; em síntese, uma pretensão à tutela
jurisdicional da ação (cf. especialmente o Capítulo VII, seção VII.2 supra). Assim, os
efeitos previstos pela ação de direito material já não se irradiam do ato de exercício da ação
pelo respectivo titular (exercício em geral consistente na dedução desta ação, e da
respectiva pretensão à tutela jurisdicional, na demanda judicial), mas sim do ato estatal
predisposto para tutela daquela ação.

É patente, como observado, a existência de duas relações jurídicas distintas, uma de
direito material, entre A e B, caracterizada por um poder do primeiro (a ação de direito
material) e sujeição do segundo, e outra de direito público, entre A (como jurisdicionado) e
o Estado, tendo por objeto a concessão de tutela jurídica àquela ação (caso reconhecida
existente).

A pretensão à tutela jurisdicional da ação é uma pretensão concreta, porque conexa
a uma ação de direito material efetivamente existente. Todavia, nem a ação de direito
material, nem a respectiva pretensão à tutela jurisdicional da ação excluem a existência de
um outro direito, abstrato (porque independente da razão ou desrazão do autor), o direito
fundamental à jurisdição, de que decorre o direito de demandar, em verdade um poder
formativo gerador, porque enseja o surgimento da relação jurídica processual. Aliás, é este
direito, abstrato, que permite o exercício das outras duas posições jurídicas, pela respectiva
dedução na demanda e, no caso da pretensão à tutela jurisdicional da ação, pela exigência
dos atos que constituem seu respectivo objeto.

RESUMO

A presente tese tem por tema a ação de direito material, assim considerada o poder
jurídico, de direito material, surgido a partir de um ilícito e voltado contra o respectivo
causador (ou um terceiro responsável), tendo por conteúdo a previsão dos efeitos de direito
material que seu titular pode impor ao violador, ainda que não diretamente, mas por meio
do Estado-juiz, ou de outro órgão de aplicação do direito.

A tese analisa, portanto: (i) a existência (ou subsistência) da ação de direito material
num ordenamento moderno, já caracterizado pelo monopólio estatal da justiça; (ii) sua
natureza jurídica; (iii) seu respectivo sujeito passivo; (iv) seu conteúdo; (v) sua eficácia; e
(vi) a dinâmica entre a ação de direito material e as demais posições jurídicas predispostas,
pelo ordenamento, para o exercício e a realização daquela ação, notadamente o direito
fundamental à jurisdição, de natureza abstrata, e a pretensão à tutela jurisdicional da ação,
de natureza concreta.

PALAVRAS-CHAVE: Poder jurídico; Pretensão; Ação; Ação de direito material.

RIASSUNTO

La presente tesi ha per oggetto l' azione di diritto sostanziale, così considerata il
potere giuridico (di diritto sostanziale) nato da un’ illecito e rivolto contro il loro causante
(o un terzo responsabile), avente per contenuto la previsione degli effetti giuridici di diritto
materiale que il titolare dall’azione può imporre il trasgressore, anche se non direttamente,
ma attraverso lo Stato-giudice, o un'altro ente di applicazione della legge.
La tesi analisa, quindi: (i) l'esistenza (o la sussistenza) dell’ azione di diritto
sostanziale in un ordinamento giuridico moderno, già caratterizzato dal monopolio statale
della giustizia; (ii) la sua natura giuridica; (iii) il rispettivo soggetto passivo; (iv) il suo
contenuto; (v) la sua efficacia; e (vi) la dinamica tra l'azione di diritto sostanziale e le altre
posizioni giuridiche predisposti, dall' ordinamento giuridico, per l’esercizio e la
realizzazione di quella azione, in particolare il diritto fondamentale alla giurisdizione, di
natura astratta, e la pretesa alla tutela giurisdizionale dell’azione, di natura concreta.

PAROLE-CHIAVE: Potere giuridico; Pretesa; Azione; Azione di diritto sostanziale.

RÉSUMÉ

Cette thèse a per objet l'action de droit matériel, considéré comme le pouvoir
juridique (appartenant au droit matériel), surgi d'un fait illicite et tourné contre leur
provocateur (ou un tiers responsable), ayant par contenu la prévision des effets de droit
matériel que le titulaire de l’action peut exiger de leur respectif sujet passif, même si pas
directement, mais par moin de l'État-juge, ou par moin d'un autre organe d'application de la
loi.

La thèse analyse, donc: (i) l'existence (ou la subsistance) de l'action de droit
matériel dans un système juridique moderne, déjà caractérisé par le monopole de la justice
par l’État; (ii) sa nature juridique; (iii) le respectif sujet passif; (iv) son contenu; (e) son
efficacité; et (vi) la dynamique entre l'action de droit matériel et d'autres positions
juridiques prédisposés, par le système juridique, pour l’exercice et la réalisation de cette
action, notamment le droit fondamental à la juridiction, de nature abstraite, et la préténtion
à la tutelle juridictionelle de l’action, de nature concrète.

MOTS-CLÈ: Pouvoir juridique; Préténtion; Action; Action de droit matériel.
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