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RESUMO 

 

 

BENEDUZI, Renato Resende. De concurrentibus actionibus e o concurso de demandas. 2010. 

Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2010.  O concurso de ações é um tema que, por suas repercussões práticas e por suas 

implicações éticas, sempre foi objeto de vivo interesse. Mas enquanto no direito romano clássico 

a eficácia extintiva que a ele se liga era entendida como um corolário da equidade, ela passou 

com o tempo a ser percebida como uma obsolescência romana. Daí por que, segundo a doutrina 

dominante nos dias de hoje, não é correto, em relação ao direito moderno, falar-se em um 

verdadeiro concurso de ações, mas sim apenas em concurso de direitos, razão pela qual apenas a 

efetiva satisfação de um direito implicaria a extinção de outro direito, que com o primeiro 

concorre. As lições do direito romano ensinam, todavia, que o critério da efetiva satisfação é 

injusto, porque desnecessariamente gravoso para o demandado. O concurso de ações deve ser 

entendido nos dias de hoje, desta forma, sob uma perspectiva verdadeiramente processual, como 

uma das espécies de relação entre demandas, em que demandas diversas em seus elementos 

constitutivos compartilham embora a mesma causa de pedir, entendida ela como núcleo fático 

essencial. E, quando estas demandas concorrentes puderem ser cumuladas, elas devem ser 

cumuladas, conformando um verdadeiro ônus de cumular demandas cumuláveis, que, 

descumprido, implica a perda do direito de ajuizamento da demanda que poderia ter sido 

cumulada, mas não foi.  O critério do núcleo fático essencial é equilibrado, porque não cerceia o 

direito de ação,  ao não impede o autor de deduzir quantas demandas quiser, com quantos 

fundamentos desejar, em relação ao mesmo núcleo fático essencial; só exige que estes pedidos e 

fundamentos diversos sejam deduzidos cumulativamente, quando esta cumulação for possível. 

Por outro lado, preserva o demandado de ver-se réu em um sem-número de processos, relativos 

ao mesmo núcleo fático essencial, minorando-lhe o peso que a mera condição de réu lhe impõe. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

 

 

 
BENEDUZI, Renato Resende. De concurrentibus actionibus und die Klagenkonkurrenz. 2010. 

Dissertation (Meister der Rechte) . Juristische Fakultät der Universität von São Paulo, São Paulo, 

2010. Die Konkurrenz der Aktionen war von der römischen Ära bis zum 19. Jahrhundert ein 

zentrales Thema der Rechtswissenschaft. Nach der Polemik zwischen Theodor Muther und 

Bernard Windscheid und der Geburt des modernen Zivilprozessrechts ist dieses Thema 

allerdings altmodisch geworden. Man spricht heutzutage deswegen nicht von Konkurrenz der 

Klagen, sondern von Konkurrenz der Rechte. Das klassische römische Recht zeigt jedoch, dass 

die Auschlusswirkung, die mit der Konkurrenz verbunden ist, gerecht ist und dass sie noch im 

heutigen Recht stattfinden soll, besonders weil sie nach wie vor gerecht ist. Die 

Klagenkonkurrenz der Klagen soll somit als ein rein prozessualer Begriff verstanden werden, 

nach dem zwei Klagen konkurrieren, wenn sie denselben Lebensachverhalt, der in diesem 

Zusammenhang als Lebensvorgang angesehen werden soll, haben. Wenn beide Klagen 

konkurrieren können, sollen sie konkurrien, sub poena von Präeklusion, und deswegen besteht 

die Konkurrenz in einer prozessualischen Last. Diese Theorie scheint ausgewogen zu sein, denn 

sie berücksichtigt nicht nur das Klagerecht, sondern auch das Verteidigungsrecht, wie man in 

Brasilien das Klagerecht aus dem Standpunkt des Beklagten nennt. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
O tema concurso de ações não é, definitivamente, uma novidade nos quadrantes do 

direito e do processo; já Ulpiano
1
, Modestino

2
 e Gaio

3
 trataram dele, como a existência de 

inúmeras passagens sobre o assunto, recolhidas no Digesto, demonstra. Acredita-se, inclusive, 

que Paulo tenha dedicado à matéria um trabalho monográfico, hoje lamentavelmente perdido, 

denominado “De concurrentibus actionibus”
4
. 

 E o especial interesse dedicado ao tema pelos juristas de Roma, cuja história é marcada 

pelo espírito pragmático de seu povo, justifica-se exatamente pela relevância prática e quotidiana 

que o problema do concurso despertava e ainda desperta. É razoável que o adquirente de um 

animal de carga nos mercados romanos pudesse propor contra o alienante uma ação redibitória, 

insistindo em alegar que o bem teria sido vendido com determinado vício oculto, mesmo tendo 

perdido a ação quanti minoris, proposta com fundamento na mesma alegação? Ou, formulada a 

questão em termos atuais, é razoável que aquele que tenha perdido uma demanda, através da 

qual pretendeu a condenação do réu ao cumprimento de determinada obrigação cambiária, possa 

vir novamente a juízo, para agora cobrar o pagamento da obrigação civil que teria dado causa a 

ela? 

 Esta combinação entre relevância prática e complexidade teórica, que marca o concurso, 

acabou também por despertar nos romanistas, como Thibaut
5
, Savigny

6
, Martens

7
, Alibrandi

8
, 

Levy
9
, Wenger

10
 e Kaser

11
, vivo interesse ao longo da história. Savigny, Wenger e Kaser 

trataram do assunto em seus manuais de direito romano; Alibrandi dedicou ao assunto um 

ensaio, recolhido em suas opere giuridiche, enquanto Levy publicou sobre o tema um minucioso 

trabalho em dois volumes. As obras de Thibaut e Martens são talvez menos conhecidas que as 

                                                        
1
  D. 50.17.43.1 

2
  D. 44.7.53pr 

3
  D. 13.6.18.1 

4
 Como Alibrandi lembrou (Alibrandi, Azioni concorrenti, in Opere giuridiche e storiche, v.1, p. 163). 

5
 Thibaut, Grundzüge einer vollständigen Darstellung der Lehre von der Concurrenz der Civil-Klagen, in 

Civilistische Abhandlungen. 
6
  Savigny, System des heutigen römischen Rechts, v. 5.  

7
  Martens, Über die Concurrenz und Collision der römischen Civilklagen.  

8
  Alibrandi, Azioni concorrenti, in Opere giuridiche e storiche, v.1, p. 163. 

9
  Levy, Die Konkurrenz der Aktionen, v. 1.   

10
 Wenger, Institutionen des römischen Zivilprozessrechts.  

11
 Kaser, Das römische Zivilprozessrecht.  
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dos demais, embora igualmente valiosas. Neles, o concurso permaneceria, como também a 

própria ação, um problema do direito civil. 

 Esta perspectiva civilística, ao menos em relação à ação, viria a ruir com a polêmica entre 

os romanistas Bernard Windscheid e Theodor Muther sobre a conceituação da actio e sobre a 

definição da natureza jurídica do ordenamento jurídico romano
12

. Embora a intenção dos 

contendores não fosse, propriamente, assentar as bases de uma nova ciência, o reconhecimento 

de que a ação é um direito público exercido contra o Estado, diverso do direito material cuja 

existência é alegada pelo autor, constituiu “un fenómeno análogo a lo que representó para la 

física la división del átomo”
13

, que contribuiu decisivamente para a autonomia científica do 

processo e para seu desenvolvimento
14

. 

 Se a ação, "alma do processo"
15

, deixou de ser o “jus quod sibi debeatur judicio 

persequendi”, como havia definido Celso em passagem que atravessou os séculos
16

, e 

transformou-se no Klagerecht (às vezes também grafado Klagrecht)
17

 germânico
18

, esta 

                                                        
12

 Pugliese, na introdução que fez à edição italiana do “Die Actio des römischen Zivilrechts vom Standpunkte des 

heutigen Rechts”, de Windscheid, sintetizou a importância fundamental desta polêmica: “Storico, no già nel senso 

che le loro migliori pagine siano intese a ricostruire il pensiero e gli instituti giuridici dei Romani nel loro svolgersi 

e modificarsi durante uma lunga serie di secoli, - poiché al contrario la mente del Windscheid e del Muther era 

volta, come del resto suggerivano i tempi, alla dottrina e alla pratica attuali, - bensì nel senso che le formulazioni di 

questi autori segnarono uma svolta nella storia del pensiero giuridico, creando per romanisti, civilisti e 

processualisti il problema dell´actio o dell´azione e fornendo lo spunto di dottrine che ancora oggi si professano in 

questo campo. Da ciò si intende come non si possa apprezzare compiutamente il significato della polemica 

Windscheid-Muther se non collocandola al proprio posto nella storia della scienza giuridica tedesca, che è quase 

quanto dire, riferendosi al secolo scorso, nella storia della scienza giuridica europea” (Windscheid e Muther,  

Polemica intorno all´ Actio, p. XIII). Também Liebman, para quem “A autonomia da ação em geral, com respeito 

ao direito subjetivo material, não carece hoje de nova demonstração. Ela pode ser considerada, na história das 

doutrinas, o ponto de partida do verdadeiro estudo científico do processo, encarado como atividade realizada pelo 

poder judiciário no exercício da função jurisdicional, e não mais como conjunto de formalidades necessárias para a 

tutela dos direitos subjetivos materiais. Bastará dizer que, enquanto o direito subjetivo material se dirige ao devedor 

e tem por conteúdo o cumprimento da prestação por ele devida, a ação se dirige ao Estado para provocar por parte 

deste o exercício da jurisdição” (Liebman, Processo de execução, p. 79).  
13

 “Para la ciencia del proceso, la separación del derecho y de la acción constituyó un fenómeno análogo a lo que 

representó para la física la división del átomo. Más que un nuevo concepto jurídico, constituyó la autonomia de 

toda esta rama del derecho. Fue a partir de este momento que el derecho procesal adquirió personalidad y se 

desprendió del viejo tronco del derecho civil. La doctrina admitió casi sin riservas esta nueva concepción, y sobre 

ella elevó sus construcciones futuras” (Couture, Fundamentos del derecho procesal civil, p. 64). 
14

 “So haben wir zwei einander correspondirende Rechte, beide publicistischer Natur: Das Recht des Verletzen 

gegen den Staat auf Gewährung der Staastshilfe (das Klagrecht) und das Recht des Staats gegen den Verletzer auf 

Aufhebung der Verletzung. Dabei besteht das ursprüngliche (Privat) Recht des Verletzen in seiner alten Kraft und 

Wirksamkeit fort...” (Muther, Zur Lehre von der römischen Actio, dem heutigen Klagerecht, der Litiskontestation 

und der Singularsukzession in Obligationen, p. 43). 
15

 Estellita, Direito de ação, direito de demandar, p. 3. 
16

 D, 44.7.52pr 
17

 É correto, embora menos preferível, escrever Klagrecht. 
18

 A influência medieval germânica não passou despercebida a Chiovenda: “la Klage intesa come Klagerecht o 

diritto di querela, termine sopravvissuto al processo medievale tedesco...” (Chiovenda, Saggi di diritto processuale 

civile, v. 1, p. 7). É também curioso que a doutrina alemã, artífice da transformação da ação em “invocazione del 
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revolução verdadeiramente copernicana não deixaria de provocar mudanças nos mais variados 

quadrantes do processo, como em relação à coisa julgada e à litispendência.  

 Em relação ao concurso, todavia, permaneceu a doutrina fiel à premissa, enunciada por 

Carnelutti, de que “in primo luogo, in diritto moderno, non di concorso delle azioni, ma di 

concorso dei diritti si deve trattare; ed è singolare questa prima imprecisione o inavvertenza 

nell'impostare il problema”
19

. É, feitas algumas poucas ressalvas, o princípio sobre o qual 

edificaram os processualistas suas teorias sobre o concurso, como Chiovenda
20

, Carnelutti
21

 e 

Liebman
22

. No Brasil, José Frederico Marques
23

, Moacyr Amaral Santos
24

, José Carlos Barbosa 

Moreira
25

, Cândido Rangel Dinamarco
26

, Luiz Fux
27

, Araken de Assis
28

, Arruda Alvim
29

 e 

Fredie Didier Jr.
30

, ex professo ou em trechos de seus respectivos manuais.  

 Mas esta verdadeira pedra angular, assentada por Carnelutti, que serviu para manter o 

concurso alheio aos intensos desenvolvimentos por que passou o direito processual, é 

verdadeiramente correta? Ou, ao menos, como disse Liebman, “è però anche vero che di una 

concorrenza di azioni si può e si deve ancora parlare e che essa presenta anche oggi qualche 

aspetto di notevole interesse per la teoria del processo”
31

? 

 O concurso nasceu como um problema do direito civil, como, de modo geral, o próprio 

processo, mas, lamentavemente, não passou pela renovação científica por que passou o direito 

processual civil.  Presa à premissa de que a eficácia extintiva de uma ação concorrente sobre a 

outra teria por pressuposto a identidade total entre os elementos constitutivos de cada uma delas, 

e constatando que esta identidade não ocorre, a doutrina tradicional nunca admitiu qualquer 

                                                                                                                                                                                   
giudice” (Chiovenda, Saggi di diritto processuale civile, v. 1, p. 7), tenha abandonado o Klagerecht como pólo 

metodológico do processo e aderido tão entusiasticamente ao Streitgegestand, como a sentença de Schwab, tornada 

célebre, demonstra: “In Mittelpunkt des Zivilprozeßrechts steht der Streitgegenstand” (Schwab, Der Streitgegestand 

im Zivilprozeß,  p. 1). 
19

 Carnelutti, Teoria giuridica della circolazione, p. 353. 
20

 Chiovenda, Principii di diritto processuale civile.  
21

 Carnelutti, Teoria giuridica della circolazione.  
22

 Liebman, Azioni concorrenti, in Problemi del processo civile.  
23

 Frederico Marques, Instituições de direito processual civil, t.1, p. 68. 
24

 Amaral Santos, Primeiras linhas de direito processual civil, t. 1, p. 184 
25

 Barbosa Moreira, Quanti minoris, in Direito processual civil: ensaios e pareceres.  
26

 Dinamarco, Fundamentos do processo civil moderno, v. II.  
27

 Fux, Curso de direito processual civil, p. 216. 
28

 Assis, Cumulação de ações.  
29

 Arruda Alvim, Manual de direito processual civil, p. 421. 
30

 Didier Jr., Curso de direito processual civil, v. I.  
31

 Liebman, Azioni concorrenti, in Problemi del processo civile, p. 54. 
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relevância processual ao concurso, tolerando apenas, quando muito, a existência de um concurso 

de direitos 
32

. 

 Como conseqüência desta falta de identidade, nenhum lugar haveria no direito processual 

moderno, segundo a concepção dominante, para o princípio de que electa una via altera non 

datur, segundo o qual o ajuizamento da primeira demanda determinaria a extinção da segunda 

que com ela concorre, princípio este que não passaria de um verdadeiro “fantasma do passado, a 

ser exorcizado definitivamente ou ao menos reduzido de modo considerável na sua capacidade 

de afugentar direitos e ações”, como a ele se referiu Dinamarco com tintas fortes
33

.  

 Estes, os contornos atuais do problema. Se no processo moderno as demandas 

concorrentes não se identificam, o ajuizamento de umas delas não teria por condão extinguir a 

outra. Por conseqüência, como afirmou Dinamarco, “somente o resultado consumado da 

satisfação de um dos direitos é que opera a extinção dele próprio e também do direito 

concorrente”
34

. Mas será que o problema do concurso é um problema de identificação de 

demandas? 

 No direito romano, as fontes são férteis em exemplos desta eficácia extintiva das ações 

concorrentes, e Liebman cita inúmeras passagens do Digesto para prová-lo. Por exemplo: 

segundo Ulpiano, “Quotiens concurrunt plures actiones eiusdem rei nomine, una quis experiri 

debet” (D. 50.17.43.1); também Gaio, para quem “Sive autem pignus sive commodata res sive 

deposita deterior ab eo qui acceperit facta sit, non solum istae sunt actiones, de quibus 

loquimur, verum etiam legis aquiliae: sed si qua earum actum fuerit, aliae tolluntur”
35

 
36

 . O 

vocabulário dos grandes jurisconsultos é bastante enfático: “aliae tolluntur”, "non omnibus 

utendum est”, “actio peribit”. Segundo as fontes, a propositura de uma ação implica, sem 

dúvida alguma, a extinção das ações concorrentes; ao menos no período clássico, como se verá. 

Mas se elas constatam a existência deste efeito extintivo e esclarecem em quais situações 

concretas ele se aplica, as fontes nada dizem sobre suas causas. 

                                                        
32

 "Deriva da queste premesse che il concursus actionum si presenta in diritto moderno, almeno nel suo nucleo 

centrale, sub specie di un concorso di diritti" (Liebman, Azioni concorrenti, in Problemi del processo civile, p. 57). 
33

 Dinamarco, Fundamentos do processo civil moderno, v. II, p. 914. 
34

 Dinamarco, Fundamentos do processo civil moderno, v. II, p. 917. 
35

 Os exemplos são de Liebman, Azioni concorrenti, in Problemi del processo civile, p. 55. 
36

 Aos exemplos de Liebman, acrescem-se outros dois, colhidos também do Digesto: para Modestino, “Plura delicta 

in una re plures admittunt actiones, sed non posse omnibus uti probatum est: nam si ex una obligatione plures 

actiones nascantur, una tantummodo, non omnibus utendum est” (D. 44.7.53pr); para Paulo, “Si hominem emptum 

manumisisti, et redhibitoriam et quanti minoris denegandam tibi Labeo ait, sicut duplae actio periret: ergo et quod 

adversus dictum promissumve sit, actio peribit” (Dig. 21.1.47pr). 
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 Não será, como se pretende demonstrar, porque haveria identidade entre as ações 

concorrentes. A aplicação dos critérios de identificação de ações formulados por Ulpiano e 

Justiano, Paulo e Nerácio demonstra que não há verdadeira identidade entre as ações 

concorrentes no direito romano, assim como não há no direito atual, a despeito da plena 

validade, em Roma, da eficácia extintiva do ajuizamento da primeira sobre a segunda. Se assim 

não o fosse, Quintiliano teria dito de eadem re ne sit eadem actio. Mas ele disse coisa 

inteiramente diversa, com a precisão que marca a obra de um dos mais expoentes pensadores da 

Antiguidade: de eadem re ne sit actio
37

. 

 Se a identidade entre ações não explica a extinção das ações concorrentes no direito 

romano, o que a justifica? Se outra razão explica o concurso no direito romano, não poderia 

também outra razão, que não a identidade, como sugeriu José Rogério Cruz e Tucci
38

, explicá-la 

no direito moderno? 

 Sendo a extinção das demandas concorrentes uma exigência prática da justiça, porque, 

como disse Gaio,“bona fides non patitur, ut bis idem exigatur”
39

, é preciso também superar a 

perspectiva civilística que ainda permeia o estudo do concurso. 

 É preciso encontrar, em outras palavras, de lege ferenda, algum espaço no processo para 

este rico instituto, que ficou para trás em relação a outros, sem ter se beneficiado do 

desenvolvimento científico por que passou o processo civil em sua fase autonomista, de modo a 

lhe dar, sob uma perspectiva genuinamente processual, coerência e sistematicidade científicas. 

 Convém também pensar em soluções de lege lata que possam, em certos casos, fazer as 

vezes da solução de lege ferenda, na medida em que isso for possível. Para tanto, subsídios 

podem e devem ser colhidos do direito civil, sem que isso implique renúncia à autonomia 

científica que o processo civil conquistou a duras penas. 

 Mas a revitalização deste instituto exige a revisitação de velhos conceitos romanos, 

comparando-os com aquilo que temos hoje. Como deve ser feita esta abordagem comparativa? O 

que é a actio? O que é a ação? Quais são seus traços identificadores? O que é exatamente o 

                                                        
37

 Quintiliano, Institvtio Oratoria, Livro VII, n. 6, p. 243. 
38

 "Outra situação, engastada à litispendência e à coisa julgada, que apresenta problema insolúvel à luz da teoria da 

tríplice identidade, decorre do denominado concurso de ações" (Tucci, A causa petendi no processo civil, p. 248). 
39

 “A boa-fé não tolera que se exija de novo a mesma coisa” (Dig. 50.17.57). 



14 

 

 

concurso? Ele é ou deve ser igual hoje ao que foi para o direito romano? Ele é, em síntese, uma 

categoria processual ainda útil, ou sua relevância perdeu-se com a queda de Roma? 

 Mas é preciso esclarecer que se renuncia, neste trabalho, ao estudo do concurso subjetivo, 

como a prudência recomenda. Já Alibrandi ponderava “che se una sia l’azione, che da molti o 

contro molti muover si possa, allora dicesi veramente che vi è concorso e questo suol chiamarsi 

subbiettivo. Ma benchè questo possa dar luogo a varie ed interessanti quistioni, pure non è tale 

che susciti grandi difficoltà, nè di cio intesero specialmente di ragionare coloro, che tra gli 

antichi o i moderni disputarono del concorso delle azioni”
40

. Suponha-se sempre, portanto, que 

um só autor propõe a demanda contra um só réu
41

, tratando-se unicamente do concurso objetivo. 

 Estas são questões que se tentará enfrentar, neste assunto que já Savigny considerava 

dominado por tamanho dissenso entre os escritores, que facilmente se pensaria tratar cada um 

deles de um problema diverso
42

. Oxalá seja possível, a despeito de todas estas dificuldades, 

contribuir com este trabalho, ainda que modestamente, para a reabilitação deste rico instituto, 

filho de nobilíssima linhagem, como uma categoria processual ainda relevante e útil.  

                                                        
40

 Alibrandi, Azioni concorrenti, in Opere giuridiche e storiche, v.1, p. 163. 
41

 Como fez, acertadamente, Alibrandi: “Fingiamo adunque che un sollo attore abbia più azioni da exercitare 

contro un solo reo” (Alibrandi, Azioni concorrenti, in Opere giuridiche e storiche, v.1, p. 163). 
42

 “In der Lehre von der Concurrenz der Klagen weichen neure Schriftsteller von einander oft so sehr ab, daß man 

kaum glauben sollte, es werde ein und derselbe Gegenstand von ihnen behandelt” (Savigny, System des heutigen 

römischen Rechts, v. 5, p. 205). Thibaut, grande adversário de Savigny, ao menos concordava com ele quanto às 

enormes dificuldades de que se reveste o estudo do concurso: “Die Lehre von der Concurrenz der Klagen 

überhaupt, und der Concurrenz der Civil-Klagen insbesondere, welche lezte den Gegestand dieser Abhandlung 

ausmachen soll, ist gewiß eine der schwierigsten, wie es auch die Bearbeiter derselben, zuweilen in bittern Klagen, 

immer anerkannt haben” (Thibaut, Grundzüge einer vollständigen Darstellung der Lehre von der Concurrenz der 

Civil-Klagen, in Civilistische Abhandlungen, p. 146). 
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2 PREMISSAS METODOLÓGICAS 

 
Este não pretende ser um trabalho puramente histórico, nem tampouco um trabalho sobre 

processo moderno, inaugurado – ou encerrado – por uma parte histórica. A idéia é valer-se de 

um método comparativo; a cada trecho, aborda-se antes a questão sob a perspectiva romana, e 

em seguida sob a perspectiva contemporânea.  Esta, uma entre as inúmeras maneiras de encarar 

o direito romano; talvez a mais adequada para o processo civil de hoje, pouco interessado em 

arqueologia jurídica e, ao mesmo tempo, exageradamente desdenhoso das lições do passado, 

lições estas que podem ser de extrema utilidade nos albores de um novo Código, que se 

avizinha
43

. 

Cícero, na sua célebre obra de oratore, dedicada à arte oratória, descreve a história como 

“vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis”
44

. Não 

seria exagero dizer que os romanos, além de milites et agricolae, eram também exímios 

historiadores, como o exemplo de Salústio, Tito-Lívio, Suetônio e Tácito, e de grandes poetas 

que exaltaram a história romana, como Virgílio e Ovídio, comprova. 

Roma e seu direito, todavia, tornaram-se história, e esta história vem sendo objeto de 

estudos por séculos e séculos. A urbs aeterna durou doze centúrias, da fundação por Rômulo e 

Remo em 753 a.C. à queda em 476 d.C
45

, assim como também seu direito, das leges regiae
46

, 

                                                        
43

 Optou-se por manter, nas palavras escritas em língua alemã, a grafia e o uso originais do tempo em que foram 

escritas. Isso quer dizer que, por exemplo, Urteil poderá ser vista também Urtheil, assim também Tatbestand como 

Thatbestand; Zivilprozessrecht poderá em algumas ocasiões aparecer Civilprozeßrecht (com "z" e não "c" e com 

"ss" e não "ß") e a vogal com umlaut ser substituída pelo dígrafo. Resquícios de dativo são também freqüentes 

(como no dem deutschen Volke do Reichstag, e não dem deutschen Volk). As citações em gótico ou Fraktur foram 

todas transliteradas para o alfabeto latino.  
44

 “a verdadeira testemunha dos tempos, a luz da verdade, a vida da memória, a mestra da vida, e a anunciadora da 

antiguidade” (Cícero, Oeuvres Complètes: De oratore ad qvintvm fratrem liber secvndvs, 36. p. 245). Cervantes, 

séculos depois, elogia a história, mãe da verdade, em termos análogos: “la verdad, cuya madre es la historia, emula 

del tiempo, deposito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo por 

venir” (Saavedra, Dom Quijote de la Mancha). 
45

 Esta data marca a queda do Império Romano do Ocidente, quando Odoacro, chefe germânico dos Hérulos e 

oficial do exército romano na Itália, captura e executa Orestes, pai de Rômulo Augusto, último Imperador do 

Ocidente. Em setembro do mesmo ano, o Imperador é deposto e as insígnias imperiais são enviadas à 

Constantinopla. Sobre o triste destino do último Imperador de Roma, Gibbon: “The life of this inoffensive youth was 

spared by the generous clemency of Odoacer; who dismissed him, with his whole family, from the Imperial palace, 

fixed his annual allowance at six thousand pieces of gold, and assigned the castle of Lucullus, in Campania, for the 

palce of his exile or retirement” (Gibbon, Decline and Fall of the Roman Empire. v. II, p. 343). 
46

 Girard e Senn recuam as leges regiae a Rômulo, que reinou de 753 a 716 a.C. (Girard e Senn, Les lois des 

Romains, pp. 1-22), sendo a primeira: “haec fvit a romvlo annva ordinata dimensio, qvi – annvm x mensivm, diervm 

vero ccciiii habendvm esse constitvit mensesqve ita disposvit, vt qvattvor ex his xxxi, sex vero xxx haberent dies 

(macr., sat., 1, 12, 38)”. 
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passando pela célebre Lei das XII Tábuas
47

, até o rescrito sobre a collatio descendentium de 472 

d.C., que Levet
48

 identificou como o último diploma legal promulgado antes da queda do 

Império Romano do Ocidente em 476 d.C..  

Se são doze séculos de um direito vivo e em constante mutação, embora lenta e sem 

grandes saltos, à moda do espírito romano, conservador, mas prático
49

, são outros quinze de um 

direito que, embora morto, suscitou fascínio e interesse por gerações e gerações. Cada tempo, no 

entanto, parece interessar-se por um aspecto da história romana, e de seu direito, e costuma 

analisá-lo sob uma perspectiva própria, adequada a suas necessidades, interesses e limitações.  

A própria publicação das Institutiones e do Digesto em 533 d.C, pelo Imperador 

bizantino Justiniano, representa o primeiro movimento de redescoberta do direito romano, morto 

em 476 d.C. pelas mãos de Odoacro
50

 
51

. Não é possível entender a Escola de Triboniano e seu 

método senão através da constatação de que o Imperador Justiniano, por questões políticas, 

desejava fixar um corpo normativo que unisse o Império
52

, embora seja também verdade que a 

decadência cultural generalizada incentivasse a compilação de passagens de grandes 

                                                        
47

 “Isso não impediria que, com a reação popular e ante a balbúrdia reinante no campo jurídico, aspirasse o povo 

uma nova legislação, que veio a importar na secularização do direito. Este deixou de ser um instrumento da religião 

nas mãos da classe privilegiada para transformar-se num livro aberto para todos, gravado em tábuas expostas no 

rostro, para conhecimento geral. Com a conquista plebéia surgiu a secularização do direito” (Meira, A lei das XX 

Tábuas, p. 60). Também neste sentido, Girard: “Enfin, c´est a la iniciative de la plèbe et de ses tribuns qu`a été dû 

l´événement le plus important pour l´histoire du droi romain du premier siècle de la République; la codification du 

droit coutumier. Les plébéiens accusaient, parait-il, les patriciens de profiter à leur encontre de l´incertitude et de 

l´obscurité inhérentes à toutes législation non écrite” (Girard, Manuel de droit romain, p. 24). Pela inexistência 

histórica da Lei das XII Tábuas, confira-se Noailles: “Considerée sous cet angle, la loi des XII Tables devient un 

épisode des luttes sociales qui opposent dans la Cité patriciens et plébéiens. La présentation de la loi sous ce jour 

appartient à la période la plus récente de la tradition, celle qui est présentée para Tite-Live et Denis d´Halicarnasse 

et qu´on ne retrouve pas dans d´autres historiens tels que Diodore de Sicile, Cicéron et Pomponius. Cette 

conception est une des raisons principales qui ont fait douter de l´authenticité de la loi” (Noailles, Du droit sacré 

au Droit Civil, p. 42). 
48

 Levet; Perrot; Fliniaux, Textes et documents pour servir à l’énseignement du droit romain, pp. 32-33. 
49

 
“
Einmal nämlich ging ihre ganze Tätigkeit jahrhundertelang in den praktischen Zwecken der Gegenwart auf. 

Damit vertrug sich allerdings eine hohe Achtung vor dem hergebrachten; was lebte, genoß der kräftigsten 

Gesundheit bis ins höchste Alter hinein, allein war es dem Leben einmal völlig abgestorben, so ward es bald 

vergessen”  (Jhering, Geist des römischen rechts, t. I, p. 90). 
50

 Muito embora inúmeros romanistas apontem a morte do Imperador Justiniano em 565 d.C. como o termo final do 

direito romano, em razão da grande obra de compilação que foi o Corpus Juris Civilis (neste sentido: Moreira 

Alves, Direito Romano, v. I, p. 55 e Cuq, Manuel des Institutions Juridiques des Romains, p. 3), parece mais 

razoável, contudo, considerar a queda de Roma como tal marco. Justiniano determinou a compilação do direito 

romano, não se nega, mas a produção desta compilação e o seu uso correspondem ao início do direito bizantino, pois 

que bizantina a civilização que Justiniano governava, não mais romano-oriental. 
51

 É curioso notar que os alemães chamam de Völkerwanderung (uma insuspeita e simples migração dos povos), 

como a ela se referiu, por exemplo, Sohm, quando escreveu sobre o direito franco, aquilo que os latinos, com razão, 

tratam por invasões bárbaras. 
52

 "Giustiniano, come nessun altro imperatore d'Oriente, sentì prepotente il fascino dela romanità e si propose di 

far revivere la grandezza dell'Impero romano, tentando di realizzare l'unità dello Stato, riconquistando all'Impero 

con le armi le terre d'Occidente, l'unità della Chiesa, sotto il segno della religione cristiana e l'unità delle leggi, 

mediante un'imponente Opera legislativa..." (Metro, Corsi di esegesi delle fonti del diritto romano, p. 116). 
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jurisconsultos, sem que a geração de Triboniano pudesse repetir os feitos da época clássica
53

. As 

interpolações de passagens compiladas serviriam, assim, para tornar atual um direito que já era 

histórico, dispensando aquela geração de um fardo que ela não estava preparada para suportar: 

construir seu próprio direito.  

Entre a queda do Ocidente e o século XI, são raras às referências ao estudo do direito 

romano senão em Constantinopla
54

 
55

. Apenas com a fundação da Escola dos Glosadores em 

Bolonha, no século XI, Irnério
56

 e seus discípulos despertaram o estudo do direito romano de seu 

longo torpor
57

. Ao contrário do que afirmou Jhering, no entanto, este direito romano 

                                                        
53

 Nas duras palavras de Guarino: "la sua restaurazione di Roma fu espressione meeccanicistica e improduttiva de 

un grandioso utopismo" (Guarino, Storia del diritto romano, p. 526). 
54

 O declínio do estudo do direito romano no Oriente não tardou muito. Após a morte de Justiniano, o desuso das 

velhas normas, o desconhecimento da língua latina e as vicissitudes autóctones da cultura bizantina forjaram em 

pouco tempo um direito próprio. As basílicas de Basílio, o Macedônio, os escólios, a Synopsis de Miguel Ataliata e 

o Tipucito, ambos do final do século XI, o Prochiron Auctum (século XIII) e o Promptuarium (século XIV) são 

monumentos de um direito próprio, o direito da civilização bizantina, que sobreviveu em quase mil anos a queda de 

Roma, desaparecendo somente em 1453, com a tomada de Constantinopla pelos janízaros do sultão Mehmed II e a 

morte do imperador Constantino XI, o “rei de mármore”, o último do Império Romano do Oriente. Sobre o direito 

bizantino, Zeller, Histoire du droit byzantin e Arangio-Ruiz, Storia del Diritto Romano, p. 336. 
55

 No ocidente, a reconquista bizantina da Itália em 533, liberta dos ostrogodos, deu novo alento ao estudo do direito 

romano, pois Justiniano cuidou de enviar à Roma exemplares de suas obras jurídicas. O revigoramento, no entanto, 

foi efêmero, pois a invasão lombarda da península engolfou inteiramente os estudos em um longo torpor, do qual só 

seria o direito romano desperto pela glosa no século XI. Sobre este período, Moreira Alves, Direito Romano, v. I, p. 

68.  Embora o estudo do direito romano tenha declinado severamente no Ocidente, os inúmeros povos bárbaros que 

estabeleceram sua dominação sobre as ruínas do Império Romano absorveram, em suas legislações, grande parte das 

leis romanas. Assim, paralelamente às leges Barbarorum, vigiam para os remanescentes dos romanos as leges 

romanae, das quais se tornaram célebres a Lex Romana Visigothorum, promulgada por Alarico II, rei dos Visigodos, 

em 506, e a lex romana Burgundionum, promulgada entre 517 e 536 por Gonderbaud, rei dos burgundos. Criou-se, 

portanto, um sistema de direito pessoal, de modo que a lei aplicável variava de acordo com a nacionalidade dos 

envolvidos. Neste sentido, Maynz: “En etablissant leur domination sur les ruines de l´empire romain, les barbares, 

tout en faisant disparaître les hautes magistratures e le systeme d´administration, ne détruisirent cependant pas la 

législation qu´ils trouvèrent établie. Loin de là, les conquérants qui se succédèrent dans les provinces romaines 

respectèrent même le droit de ceux qui les avaient précédés, et c´est ainsi que se produisit le fait intéressant qu´on a 

l´habitude de caracteriser par le nom de système du droit personnel, et en vertu duquel, dans le même pays, dans la 

même ville, les Romains vivaient d`après le droit romain. Les Bourgondes, d`après leurs cotumes et les éetrangers, 

d´après les lois de leurs nations respectives” (Maynz, Cours de droit romain, v. I, p. 360).  Sobre o assunto, ainda 

Wetter: “A partir de l´année 500, plusieurs collections de droit romain s´élaborèrent chez les peuples germaniques 

qui s´étaient établis sur le territoire de l´empire d´Occident; on les appela leges Romanae. Elles n´étaient 

applicables qu´aux Romains; à côté d´elles existaient pour le peuple germanique les leges Barbarorum. Ainsi sur le 

même territoire le droit variait d´après les personnes; chacun vivait d´après la loi de sa nation; le droit, d´habitude 

territorial, était devenu personnel. Il faut chercher la cause de ce phénomène dans l´attachement des Germains à 

leur droit national” (Wetter, Cours élémentaire de droit romain, v. I, p. 53).  
56

 Savigny vê exatamente em Irnério o divisor da história do direito romano na Idade Média: Die Rechtsgeschischte 

des Mittelalters nun, deren Begriff hier begründet worden ist, besteht aus zwei verschiedenartigen Haupttheilen, 

deren jeder wieder als ein selbständiges Ganze betrachtet werden kann. Der erste umfasst die sechs Jahrhunderte 

vor Irnerius, in welchen zwar die Fortdauer des Römischen Rechts in großer Vollständigkeit nachgewiesen werden 

kann, von wissenschaftlicher Thätigkeit aber nur geringe Spuren vorkommen. Der zweite Haupttheil enthält die vier 

Jahrhunderte seit Irnerius, worin die wissenschaftliche Verarbeitung und Mittheilung durch Lehre und Schrift 

gerade das überwiegende ist, so daß dieser Theil unsrer Rechtsgeschichte vorzugsweise in Literargeschichte 

bestehen wird" (Savigny, Geschischte des Römischen Rechts im Mittelalter, v.1, p. IX). 
57

 “Ils ont par un travail exégétique très remarquable et resté fort utile, malgré d´énormes défectuosités provennant 

de leur ignorance de l´histoire romaine de le la littérature, dépouillé minutieusement, dans l´ensemble et le détail, 
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redescoberto não é aquele da velha romana
58

, mas a sua versão bizantina e cristã de Justiniano. 

As necessidades e os limites culturais deste tempo explicam o método da glosa, que consiste em 

inserir notas, interlineares ou marginais, na Codificação de Justiniano
59

.  

Sucederam-lhes os pós-glosadores, nos séculos XIV a XV, que, aprimorando os estudos 

da Escola dos Glosadores, preocuparam-se em dar sentido prático a todo o manancial de 

conceitos e institutos jurídicos redescobertos por seus antecessores. O estudo direto das fontes 

deu lugar ao estudo científico, embora rudimentar, do direito romano, através de longos 

comentários. Os comentadores, de que Bártolo de Sassoferato é grande expoente, já 

familiarizados com as fontes e com os conceitos romanos, puderam dar desenvolvimento a seus 

próprios sistemas, de acordo com o método escolástico, cientificamente maduro. O interesse no 

direito romano, aqui, é nitidamente mais instrumental. 

A Escola Culta, filha do renovado interesse do Renascimento pela cultura greco-romana, 

opunha-se aos pós-glosadores, ao criticar-lhes a pretensão de fazer atual um direito meramente 

histórico
60

. A florescência da Escola Culta não redundou, todavia, na anulação da influência dos 

bartolistas. As duas visões, essencialmente rivais, conviveram lado a lado até o século XVIII
61

.  

A oscilação entre o interesse prático e o histórico pendeu novamente para o lado do usus 

modernus pandectarum
62

 com o surgimento, no século XIX, da Escola Histórica alemã de 

Savigny, Puchta e Keller. Filha do Romantismo, a Escola Histórica desenvolveu-se como 

contraponto ao predomínio jusracionalista setecentista e à sua obsessão por um direito atemporal 

e ahistórico
63

, cuja existência serviu de leitmotiv para as codificações
64

. Segundo a Escola 

                                                                                                                                                                                   
les textes de compilations de Justinien considérés comme un corps de droit en vigueur” (Girard, Manuel de droit 

romain, p. 81). 
58

 “Das drittemal aber, als die neuern Völker sich von Rom ihre Gesetze holten, war es das alte Rom, das sie ihnen 

lieferte” (Jhering, Geist des römischen Rechts, t.1, p. 2). 
59

 “Ce nom leur vient de la méthode qu´ils suivaient dans leurs travaux exégétiques. Ils avaient l´habitude d´ajouter 

au texte du Corpus Iuris des explications qui se rapportaient soit à un mot, soit à une phrase entière. Ces notes, 

glossae, étaient ou intercalées dans le texte, glossae interlineares, ou écrites en marge du livre, glossae marginales” 

(Maynz, Cours de droit romain, v.1, p. 366). 
60

 A busca incessante por interpolações, que iria se repetir no século XIX, tornou-se uma obsessão da Escola Culta, 

que responsabilizava Triboniano pela conspurcação do direito romano clássico. 
61

 O rigor da Escola Culta contra a pretensão de que o direito romano pudesse se aplicável em seu tempo foi 

temperado pela Escola Elegante, de origem holandesa, que, embora fiel à tradição humanista dos Cultos, condenava 

os excessos do purismo culto. Neste sentido, Moreira Alves, Direito Romano, v. I, p. 72 e Maynz,  Cours de droit 

romain, v. I, p. 373. 
62

 Expressão cunhada por Samuel Stríckio para designar o uso moderno do direito romano, adaptando-se seus 

diplomas legais às novas necessidades sociais. (Strykius, Specimen usus moderni pandectarum ad libros XXII 

priores in academia francofurtana publicis disputationibus exhibitum, in Opera omnia. v. XIV). 
63

 “Este projeto nasce da convicção de que possa existir um legislador universal (isto é, um legislador que dita leis 

válidas para todos os tempos e para todos os lugares) e da exigência de realizar um direito simples e unitário. A 
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Histórica, o direito é produto absolutamente peculiar a determinado povo, do mesmo modo que 

sua língua, costumes e constituição política
65

. Daí o absurdo da pretensão racionalista de impor o 

direito arbitrariamente, através de uma cristalização pretensamente racional. 

Ao contrário dos desdenhosos expurgos conforme a boa razão dos iluministas
66

, que 

humilhavam o gênio romano, a Escola Histórica admirava, respeitosa, o direito que se mantivera 

vivo por doze séculos, sobrevivendo à civilização que o havia gestado
67

. Quando seus 

integrantes escreviam sobre direito romano puro, chamavam de Institutionen a obra, ao passo 

que, quando tratavam do direito romano aplicado à época, optavam pelo nome Pandekten. Daí 

serem chamados também de pandectistas os integrantes da Escola Histórica. A própria 

denominação denota, com efeito, a pretensão de fazer atual o direito romano. 

No século XX, encerrado o período das grandes codificações e a construção conceitual 

do sistema de direito positivo nacional, que San Thiago Dantas, no prefácio que dedicou às 

instituições de direito romano de Ebert Chamoun, vê como conseqüência do desenvolvimento 

prévio dos estudos romanísticos
68

, o ensino e o estudo do direito romano mergulharam em 

                                                                                                                                                                                   
simplicidade e a unidade do direito é o Leitmotiv, a idéia de fundo, que guia os juristas que nesse período se batem 

pela codificação” (Bobbio, O positivismo jurídico, p. 66). 
64

 “Também na França (e, na verdade, com maior razão, visto ser este país a pátria maior do iluminismo) a idéia de 

codificação é fruto da cultura racionalista, e se aí pôde se tornar realidade, é precisamente porque as idéias 

iluministas se encarnavam em forças histórico-políticas, dando lugar à Revolução Francesa. É, de fato, propriamente 

durante o desenrolar da Revolução Francesa (entre 1790 e 1800) que a idéia de codificar o direito adquire 

consistência política” (Bobbio, O positivismo jurídico, p. 64). 
65

 “Wo wir zuerst urkundliche Geschichte finden, hat das bürgerliche Recht schon einen bestimmten Character, dem 

Volk eigenthümlich, so wie seine Sprache, Sitte, Verfassung. Ja diese Erscheinungen haben sein abgesondertes 

Dasein, es sind nur einzelne Kräfte und Thätigseiten des einen Volkes, in der Natur untrennbar verbunden, und nur 

unsrer Betrachtung als besondere Eigenschaften erscheinend” (Savigny, Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung 

und Rechtswissenschaft, p. 76). 
66

 “Outra fonte subsidiária do direito civil pátrio, segundo a Ord. 3, 64, era o direito romano. A lei de 18 de agosto 

de 1789, §9º, explicando o que se haveria de entender pela boa razão jurídica, declarou que os preceitos do direito 

romano deviam ser afastados: 1º quando se fundassem em superstição ou costumes particulares do povo romano; 2º 

nas matérias políticas, econômicas, mercantis e marítimas, por serem mais valiosas as regras a respeito estabelecidas 

pelas nações cristãs. E estabeleceu, como princípio geral decisivo, que os mesmos preceitos do direito romano 

tinham somente valor, no direito civil pátrio, pelas regras de moral e equidade, que contivessem” (Bevilacqua, 

Teoria geral do direito civil, p. 41). 
67

 “Cette école, qui a renouvelé la science du droit romain dans le dernier siècle, a pris sa force dans un principe 

que Savigny eut le mérite d´affirmer et de pratiquer dès le premier jour: le principe que le droit d´un peuple est un 

produit historique et non pas quelque chose d´accidentel et d´arbitraire, et que par suite l´intelligence des lois 

romaines peut seulement être acquise par cette union des vues d´ensemble et des recherches d´érudition tecnique 

qui est la condition essentielle de toute étude historique sérieuse"   (Girard, Manuel de droit romain, p. 99). 

Savigny, profundo admirador do direito romano e grande difusor de seu estudo no século XIX, reconhecia no 

aspecto formal, no método dos jurisconsultos romanos, o seu inestimável valor (Savigny, Vom Beruf unserer Zeit 

für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft, p. 87 passim). 
68

 San Thiago Dantas, no prefácio que dedicou às Instituições de Direito Romano de Ebert Chamoun, pôs em 

evidência a imprescindibilidade dos estudos romanísticos para a transição da fase puramente exegética para a fase 

científica com particular propriedade: “Nenhum povo, nenhuma época, logrou passar do simples comentários das 

leis à construção conceitual do sistema de direito positivo, sem ir buscar no direito romano, não só o paradigma de 
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profunda decadência
69

. O interesse prático foi inteiramente abandonado, e mesmo aquele 

puramente histórico – o neo-humanismo de Alibrandi, Lenel e Mitteis aperfeiçoou o método de 

busca de interpolações em fins do século XIX
70

 - não foi suficiente para salvar o direito e o 

processo romanos do descaso geral. 

De Justiniano aos dias de hoje, assim, o método do estudo do direito romano variou 

conforme as influências políticas e filosóficas da época.  Talvez se tenha chegado, hoje, a um 

ponto de equilíbrio entre a arqueologia jurídica dos cultos e a ingenuidade daqueles que vêem o 

direito romano como a ratio scripta, o direito em sua expressão de mais perfeita racionalidade e, 

por conseqüência, de vigência universal obrigatória. “Que coisa resulta da natureza das coisas? 

Procure-se no direito romano” é solução que já Windscheid denunciava no agir dos romanistas, e 

também nele próprio
71

. 

O direito romano está morto, e não é razoável pretender torná-lo vigente. Ele não é, 

todavia, uma relíquia arqueológica, a qual se observa com admiração para nenhuma utilidade ver 

nela. Não se deve, portanto, chegar ao exagero de considerá-lo efetivamente a razão escrita; 

muitas soluções romanas são inadequadas ou, objetivamente, equivocadas. O gênio e o espírito 

                                                                                                                                                                                   
muitas dessas construções, como o pleno conhecimento e domínio do método, com que se chega a teorizá-las. É 

sabido que a dogmática do direito civil moderno, cujo fruto mais completo veio a ser o Código Civil alemão de 

1897, nasceu toda ela da grande renovação dos estudos romanísticos, empreendida pelos pandectistas do século 

XIX, visando ao direito comum. É sabido, igualmente, que a Itália, cuja cultura jurídica decepcionava Savigny em 

1828 (Savigny, Vermischte Schriften IV, pp. 309-342), aflorou ao primeiro plano, entre as nações cultas, no fim do 

século XIX e no princípio do atual, partindo de um movimento de renovação dos estudos romanísticos, cujos 

iniciadores foram Filippo Serafini e Ilario Alibrandi” (Chamoun, Instituições de direito romano, p. 9). O direito 

pátrio encontra-se, hoje, já na fase científica a que aludia San Thiago Dantas, e o direito romano tornou-se inútil. 

Mutatis mutandis, para que se debater sobre a existência e extensão dos direitos naturais, fundamento primeiro dos 

direitos do homem, se a Constituição e as leis internacionais já o “positivaram”? 
69

Maria Celina Bodin de Moraes, expoente da contemporânea Escola do Direito Civil Constitucional, é eloqüente ao 

demonstrar o desinteresse de sua escola pelo direito romano: “O direito civil contemporâneo, a despeito do 

considerável esforço de seus doutrinadores, ainda se ressente de uma leitura que, sob a falsa denominação de 

histórica é, na verdade, arqueológica. Para que fosse histórica, exigiria atentar-se mais para as diferenças do que 

para as semelhanças existentes entre direitos produzidos por contextos sócio-culturais tão distantes quanto, por 

exemplo, a sempre lembrada época romana e o momento atual. Partindo da premissa de que as soluções jurídicas 

são sempre contingentes a determinados contextos sociais, cabe salientar que à aparente continuidade terminológica 

entre o direito contemporâneo e o clássico correspondem, mais do que meras alterações semânticas, verdadeiras 

rupturas, que frustram a suposta validade intertemporal dos conceitos jurídicos. Não se pode, portanto, continuar a 

fazer uso dos institutos, conceitos e princípios do direito civil nos mesmos moldes em que eles foram criados pelo 

direito romano, incorporados pelo Código Napoléon e reelaborados pelo trabalho doutrinário da pandectística. 

Deve-se, ao contrário, ressaltar a espessura e a especificidade do passado, sua alteridade com lógica e características 

peculiares, de maneira a lançar um olhar crítico para com o nosso tempo” (Moraes, Princípios do direito civil 

contemporâneo, p. I). 
70

 Neste sentido, Moreira Alves, Direito Romano. v. I, p. 61. 
71

 “Man frug zuerst: was ergibt sich aus der Natur der Sache? Und war dann überzeugt, daß das auch im römischen 

Rechte anzutreffen sei. Es gibt wohl kaum einen der jeztlebenden Romanisten, welcher diesem Zuge nicht mehr oder 

minder sich hingegeben hätte – und der Verfasser dieser Schrift ist weit davon entfernt, sich selbst ausnehmen zu 

wollen” (Windscheid, Die Actio des Römischen Zivilrechts vom Standpunkte des heutigen Rechts, p. 1). 
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prático romanos permitiram a seus juristas, todavia, formular questões com uma precisão que 

outros povos não haviam atingido – como os gregos
72

 - , e que talvez não tenham até hoje 

atingido.  

O valor do direito romano, assim, reside em seu método, e não, propriamente, na 

perenidade de seus institutos e soluções, justamente porque, como bem observaram José Rogério 

Cruz e Tucci e Luiz Carlos de Azevedo, “o casuísmo romano consolidado no Digesto, 

interpretado à luz do método histórico-crítico – na depuração dos textos que encerram soluções 

magnificamente obtidas pelos juristas romanos -, possibilita, sem qualquer dúvida, a abertura 

de novos horizontes para o estudo do processo moderno”
73

. 

Quando Frederic Girard, anos antes, afirmou que “on a soutenu plus justement que 

l´étude du droit romain présente pour les jurisconsultes modernes une utilité pratique moins 

directe, mais cependant toujours rigoreusement pratique, non pas en ce qu´elle ferait 

immédiatement connaîtres les lois actuelles, mais em ce qu´en perfectionannt l´intelligence 

juridique, elle permettrait de mieux entendre ces lois et des lois quelconques. L´analyse des 

discussions des jurisconsultes romains est, dit-on, une excellente école de raisonnement 

juridique non pas seulement à cause de la vigueur de l´esprit des controvertistes, mais par cette 

raison même que les controverses portent sur des des points de droit pour la plupart étrangers à 

notre milieu ordinaire”
74

, estava absolutamente certo
75

. 

Este é o método de que se pretende valer no estudo do concurso de ações. Do mesmo 

modo que as soluções romanas não devem ser transpostas acriticamente para o processo 

contemporâneo, e nem poderiam ser, não é também recomendável enquadrar mecanicamente os 

institutos jurídicos romanos nos conceitos e definições de hoje.  Jus é termo que exemplifica esta 

                                                        
72

 Como observou Ugo Paoli, ao falar do direito ático: “Ai Greci dei secoli V e IV, l´età in cui fiori il diritto attico, 

manco uma scienza del diritto; mancó anche, è noto e non discutibile, uma nozione esatta di `diritto´” (Paoli, Studi 

sul processo attico, p. 4). E ele justifica o fenômeno: “Agli Attici il perfetto isolamento logico della norma giuridica 

manco” (Paoli, Studi sul processo attico, p. 4). Sobre o direito ático, confira-se também Lipsius (Lipsius, Das 

attische Recht und Rechtsverfahren). 
73

 Tucci e Azevedo, Lições de história do processo civil romano, p. 24. 
74

 Girard, Manuel de droit romain, p. 5. 
75

 Com razão os autores que identificam no mérito romano o seu valor, e não só na sua relevância histórica como 

elemento de formação da cultura ocidental, como os novos romanistas de origem germânica parecem sustentar. Por 

todos, confiram-se os recentes trabalhos de Honsell e Liebs. Para o primeiro, “Unter allen lateinischen Elementen 

unserer Kultur nimmt die römische Jurisprudenz vielleicht den wichtigsten Platz ein. Sie zählt neben der 

griechischen Philosophie und der christilichen Religion zu den tragenden Säulen der abendländischen Kultur” 

(Honsell, Römisches Recht, p. 1). Para Liebs, “Jede soziale Gruppe braucht zur Begründung eines 

Selbsbewusstseins, zu ihrer Selbsdarstellung die geschichtliche Dimension, mit deren Hilfe sie ihre Identität findet, 

ihre Zukunft entwirft, der Zusammenhalt der Gruppe gestärkt wird” (Liebs, Römisches Recht, p. 11). 
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dificuldade: defini-lo como direito subjetivo, por exemplo, é dar a ele um significado que os 

jurisconsultos romanos não compreenderiam. A necessidade de tornar os institutos romanos 

inteligíveis para o leitor contemporâneo não deve implicar, em outras palavras, amordaçar as 

instituições jurídicas de acordo com as conveniências – inclusive didáticas – de nosso tempo. 

Aproximações são válidas e úteis, ma serão sempre aproximações. 

O estudo das soluções romanas, em suma, propicia a abertura de novos horizontes, 

repetindo-se a feliz expressão de José Rogério Cruz e Tucci e Luiz Carlos de Azevedo, nesta 

tormentosa seara que é o concurso de ações, instituto que recebe influxos dos mais variados 

quadrantes do direito e que, por isso, simboliza as dificuldades que estas interseções 

representam. Recomeçar do zero é um equívoco que a arrogância racionalista de nosso tempo, 

herdada das Luzes, incentiva, mas que se deve evitar. Aprendamos com os erros e acertos 

daqueles que nos precederam, honrando sua obra e sua memória, a fim de encontrar soluções 

melhores para os problemas de hoje. 

Daí o método comparativo que se anunciou no início deste item; antes o instituto sob a 

perspectiva romana, depois sob a perspectiva contemporânea. Sem arqueologia jurídica, mas 

também sem desprezo pelo gênio romano. 
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3 ACTIO 

3.1 DEFINIÇÃO DE CELSO 

“Nihil aliud est actio quam jus quod sibi debeatur judicio persequendi”
76

, definiu o 

jurisconsulto Celso no século segundo da era cristã, em célebre passagem recolhida no Digesto. 

Justiniano repetiu esta definição em suas instituições, pouco mudando sua redação, embora 

emprestando a ela significação parcialmente diversa. Para ele, “actio autem nihil aliud est quam 

jus persequendi judicio quod sibi debetur”
77

. 

A multissecular definição do jurisconsulto clássico, embora clara, foi mal interpretada ao 

longo dos séculos; a leitura justinianéia de seu significado, cujas diferenças a redação semelhante 

pouco evidencia, prevaleceu, e o sentido original desta definição riquíssima perdeu-se 

inteiramente. 

Quando o Código Civil brasileiro de 1916 estatuía, em seu art. 75, que “a todo o direito 

corresponde uma ação, que o assegura”, adere a esta interpretação justinianéia da definição de 

Celso. O equívoco, entretanto, é plenamente justificável. Glasson e Tissier, ao tratarem da 

conceituação da action no direito francês, e escreveram em 1925, atestam a longevidade desta 

interpretação, recordando o magistério de Pothier, segundo o qual “on appelle action le droit que 

chacun a de poursuivre en jugement ce qui lui appartient ou ce qui lui est dû: c’est la vielle 

définition romaine, d’ailleurs trop étroite: jus persequendi judicio quod sibi debetur”
78

. 

Mas já Bonjean notara, sem todavia dar desenvolvimento a sua constatação, que esta 

interpretação não corresponde à intenção de Celso e à estrutura do Ordo Judiciorum Privatorum, 

mas sim ao processo extraordinário e ao direito justinianeu: “Dans ce troisième et dernier 

système de procédure, le mot action perd évidemment la signification spéciale qu’il avait dans la 

procédure formulaire. C’est bien encore le droit de poursuivre ce qui nous est dû ou ce qui nous 

appartient”
79

. 

                                                        
76

 “Nada é a ação senão o direito de perseguir em juízo o que lhe seja devido” (D. 44.7.52pr). Algumas edições 

registram in judicio, e não simplesmente judicio. Confira-se, a respeito (Schrader, Corpus Juris Civilis, t.1, p. 631). 
77

 LIB. IV, TIT. VI. 
78

 Glasson e Tissier, Traité theorique et pratique d’organisation judiciaire, de competénce e de procédure civile, t. 

1, p. 423. Observe-se que Pothier transcreveu a redação das instituições de Justiniano. 
79

 Bonjean, Traité des actions ou exposition historique de l’organization judiciaire et de la procédure, v. 2, p. 26. 
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Quando Pugliese “afirma que as fontes romanas provam de modo indiscutível que a 

actio concernia apenas a quem tinha razão, de sorte que o fato de ter ação indicava a 

titularidade do direito”
80

, estende a todo o processo romano uma realidade válida apenas no 

período da cognitio extraordinaria.  

A expressão “titularidade do direito” denota, ademais, um conceito estranho aos 

jurisconsultos clássicos, incompatível com a concepção deles sobre o ordenamento jurídico, 

“porquanto, a rigor, as normas de caráter processual figuravam na experiência jurídica romana 

fundidas com aquelas de cunho substancial. E, esta circunstância decorria da visualização que 

possuíam do fenômeno jurídico, não, como hoje, de um ponto de vista eminentemente 

sistemático (quase fisiológico), mas, na verdade, de um prisma patológico...”
81

. 

3.2 JUS E DIREITO SUBJETIVO 

 A própria pertinência do conceito de direito subjetivo no direito romano é 

disputadíssima. Segundo Michel Villey, jus significa não uma faculdade ou poder de agir, 

subjetivamente considerado, mas uma realidade ou situação, objetivamente considerada: “Que 

devemos entender precisamente por direito subjetivo? Existe uma grande diferença entra a idéia 

de direito subjetivo e o jus do direito romano clássico. O jus está definido no Digesto como 

aquilo que é justo (id quod justum est)...” 
82

. 

 A classificação do direito por Gaio em personae, res e actiones
83

 parece corroborar a 

definição de Villey, segundo o qual jus é id quod justum est e não uma facultas agendi.  A 

elevada carga de abstração que o conceito de direito subjetivo encerra parece também repugnar, 

com efeito, ao espírito prático dos romanos. O que lhes importava, antes de tudo, era descobrir o 

remédio adequado e eficiente contra determinado mal. Se existem as obrigações, os créditos, os 

débitos, as servidões, etc, e, por fim, a ação, como meio de tutela das demais coisas, não seria 

                                                        
80

 Tucci e Azevedo, Lições de história do processo civil romano, p.46. 
81

 Ainda Tucci e Azevedo, Lições de história do processo civil romano, p. 45. 
82

 Villey, Filosofia do direito, p. 142. Em outra obra, assim expressou-se Villey: “Les juristes romains connaissent 

et ont soin de mettre en vedette la définition de la justice – et de son objet spécifique – explicitée par Aristote: la 

justice est cette vertu dont l’objet propre est attribuer à chacun la part qui lui revient: jus suum cuique tribuere. Ils 

ont accepté cette doctrine que le droit dérive de la justice; que la jurisprudence est la science du juste et de 

l’injuste; et plus précisément que le droit est ‘cela qui est juste’. Ils mettent sûrement à profit la distiction de ces 

deux terrains d’exercise du droit: distributions et échange” (Villey, La formation de la pensée juridique moderne,  

p. 104). 
83

 Gaio não incluiu, em sua classificação, os direitos como hoje os entendemos: “Omne autem ius, quo utimur, vel 

ad personas pertinet vel ad res vel ad actiones” (Institutas, Comentário 1, 8). 



25 

 

 

supérfluo falar em “direito de crédito”, e não só em crédito, ou em “direito de propriedade”, e 

não só em propriedade?
84

 

A despeito das críticas de Pugliese, Pastori, Robleda e também de Moreira Alves
85

, a 

definição de Villey é a mais consentânea com as fontes e com o espírito romano. Como já disse 

alhures, referindo-me aos três preceitos do direito de Justiniano, honeste vivere, alterum non 

laedere, suum cuique tribuere, “é por isto que a arte do direito (ou o Direito, simplesmente) – 

realizar a justiça ou suum cuique tribuere, isto é, dar a cada um o que lhe é devido - , que numa 

sociedade política é uma tarefa que compete sobretudo aos juízes, é um saber prático: o seu 

objeto é a coisa justa que existe potencial ou atualmente numa relação intersubjetiva; em outras 

palavras, o seu objeto é o ajuste ou a harmonização ética mínima (“mínima” porque se refere a 

uma única virtude ética: a justiça) de uma relação entre duas ou mais pessoas. Pode-se, por 

exemplo, querer conhecer qual é o justo (pertencente ao gênero gramatical neutro, não ao 

masculino nem ao feminino: em grego, to dikaion, não dikaios; em latim, jus, não justum) de um 

determinado contrato de compra e venda por puro diletantismo acadêmico ou mesmo por mera 

curiosidade inoperante. Mas a natureza (o modus essendi) próprio do justo de tal contrato 

exige, em princípio, que o sujeito que toma conhecimento dele procure, se necessário, efetivá-lo, 

torná-lo presente naquela relação estabelecida entre o comprador e o vendedor; em definitiva, o 

justo pede ao seu sujeito cognoscente que aja. É talvez por essa razão que o juiz tem obrigação 

de proferir decisão (não uma decisão qualquer, obviamente, mas, na medida em que as 

circunstâncias o permitem, a decisão justa) quando provocado por uma demanda. Em 

linguagem jurídico-processual, poder-se-ia exprimir tal idéia dizendo que o processo de 
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 Defensor da transposição para o direito romano dos conceitos jurídicos atuais, Moreira Alves alude ao 

pensamento de Schulz, cuja transcrição é oportuna, para quem “a hostilidade dos romanos à abstração se revela por 

várias circunstâncias: pela relutância em fixar conceitos jurídicos; pela inexistência de expressões técnicas para 

designar os mais importantes deles (assim, por exemplo, não tiveram os romanos termos técnicos para exprimir 

capacidade jurídica, negócio jurídico, direito real); pela falta de definição de palavras empregadas em sentido 

técnico, ou pela imperfeição das definições que se encontram nas fontes; pela relutância na formulação abstrata das 

normas jurídicas; e pela ausência de interesse de sistematização por parte da doutrina” (Moreira Alves, Direito 

Romano, v. I,  p. 88). Falando embora do conceito de direito subjetivo no direito atual, Satta identificou bem o 

caráter eminentemente abstrato dele, caráter este que repugnaria ao espírito prático romano: “Ma in rerum natura 

non esistono diritti suggettivi, esistono interessi, che sorgono da determinati fatti, e che, in quanto la legge li 

riconosca e li garantisca, noi chiamiamo diritti” (Satta, Diritto processuale civile, p.106). 
85

 O fragmento de Ulpiano recolhido em D. I, 3, 41, que Pugliese indica como prova da erronia de Villey, não 

convence. Em primeiro lugar, ele parece interpolado, como defendeu Álvaro D’Ors. Em segundo, mesmo que imune 

a tribonianismos, a passagem apenas denota uma acepção subjetiva ,“jus consistit autem in...”, sem comprovar 

nada. O espírito prático romano e a interpretação conjunta das fontes dão mais crédito, em suma, à tese de Villey. 

Sobre a polêmica, confira-se Moreira Alves, Direito Romano, v. I, p. 89. 
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conhecimento não tem um fim em si mesmo, senão que está naturalmente encaminhado ao 

processo de execução”
86

. 

Se, como notaram Tucci e Azevedo, ao lembrarem do magistério de Sanfilippo
87

,  “os 

romanos não diziam: ‘eu tenho um direito’ (e, por via de conseqüência, uma ação para tutelá-

lo), mas diziam simplesmente: ‘eu tenho uma ação’”
88

, faziam isso não porque “configurava-se 

o direito subjetivo não pelo aspecto de seu conteúdo substancial, mas sim pela ótica da ‘ação’ 

com a qual o titular podia tutelá-lo contra possíveis ofensas”
89

, mas sim porque o conceito 

direito subjetivo soava estranho ao direito romano. Diria um romano: “tenho um crédito”. Sim, e 

só isso.  Dizer “direito de crédito” lhes seria supérfluo
90

. 

A própria juridicialização deste crédito depende de sua judicialização, se se permite o 

uso destas expressões. Quando um romano afirma “tenho uma ação”, quer-se dizer que se tem 

direito a uma fórmula, ou, mais tecnicamente, que se tem o poder de exigir a concessão de uma 

fórmula, não que se tem um direito a um direito.  O conceito direito subjetivo é, como se disse, 

supérfluo; ao menos sob os olhos pragmáticos dos romanos.  

A ação, que é o poder de exigir a concessão da fórmula, é o conceito mais aproximado, 

no direito romano, do conceito atual de direito, em sua acepção subjetiva, como poder ou 

faculdade subjetiva de agir, nos primeiros contornos que lhe deu Jellinek. Daí se falar na actio 

como um verdadeiro direito à fórmula. Curioso que este conceito tenha se alastrado por todos os 

quadrantes da ciência jurídica, embora esta não fosse a única vez na história em que o agravo 

tomou algo do remédio, ou o remédio algo do agravo. 
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 Beneduzi e Bonaldo, Verbete "Razão prática e razão teórica" in Dicionário de filosofia do direito, p. 694. 
87

 Acrescenta Sanfilippo que os romanos viam o fenômeno jurídico não sob um ponto de vista estático (até mesmo 

fisiológico), como hoje se faz, mas só um ponto de vista dinâmico (ou patológico): “Simile autonomia non si 

riscontra invece nel diritto romano, in quanto essa sarebbe stata, più che inopportuna, impossibile, data la 

concezione stessa che i Romani avevano dei rapporti tra diritto soggettivo e azione giudiziaria. Le norme di 

carattere processuale appaiono infatti nel sistema romano fuse com quelle di carattere `materiale´ (cioè com quelle 

che atribuiscono ai soggetti i singoli diritti): ciò perche i Romani consideravano il fenomeno giuridico non, come 

oggi, da um punto di vista statico (direi quase fisiologico), ma da um punto de vista dinamico o patologico; si 

configurava cioè il diritto soggettivo non dal punto di vista del suo contenuto sostanziale, bensì dal punto di vista 

dell´azione com cui il titolare poteva tutelarlo contro possibili offese”(Sanfilippo, Istituzioni di diritto romano, p. 

103). 
88

 Tucci e Azevedo, Lições de história do processo civil romano, p. 46. 
89

 Tucci e Azevedo, Lições de história do processo civil romano, p. 45. 
90

 Assim também para Couture: “La misma formación histórica del derecho romano ofrece un claro ejemplo de un 

sistema jurídico sin derecho subjetivo. El derecho no existe; solo existe la acción” (Couture, Fundamentos del 

derecho procesal civil, p. 70). 
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3.3 WINDSCHEID E MUTHER 

A opinião de Windscheid sobre a natureza jurídica do ordenamento jurídico romano, de 

que ele consiste em um sistema de ações, e não um sistema de direitos, é rigorosamente precisa: 

em Roma, “Die Rechtsordnung sagt nicht zu dem Individuum: du hast dieses und dieses Recht, 

sondern: du hast diese und diese Actio”
91

.   

Não para Muther, segundo o qual “Es wurde gezeigt, daß die römische Rechtsordnung 

nicht die Ordnung der gerichtlich verfolgbaren Ansprüche, sondern die Ordnung der Rechte 

war, und daß nur Rechte (im subjectiven Sinn) gerichtlich verfolgt werden konnten”
92

. A crítica, 

todavia, não procede, precisamente porque o conceito direito subjetivo é estranho aos horizontes 

romanos. 

Exatamente por esta razão a transcrição de trechos de fórmulas em nada socorre a 

Muther: “Si paret Nm. Nm. Aº. Aº decem dare oportet, Nm. Nm. Aº. decem condemna, s.n.p.a”, 

ou “Quod Aº. Aº, hominem Stichum vendidit Nº. Nº. quidquid ob eam rem Nm. Nm. Aº. Aº dare 

facere oportet ex fide bona rel.”
93

. Mas o que isso prova? Prova simplesmente que a obrigação é 

anterior à ação, assim como a propriedade, não que um suposto direito subjetivo o seja. 

Para Justiniano e aqueles que forjaram seus sistemas sobre sua interpretação, a actio é um 

direito à tutela (de uma obrigação real, de uma obrigação pessoal, etc – em síntese, de um 

direito, desde que lesado ou ameaçado de lesão). Por conseqüência, só teria ação quem tivesse 

razão. Esta perspectiva atravessou os séculos, até que a polêmica entre Windscheid e Muther 

recolocou em debate a correta conceituação da actio. Deste debate nasceu também um novo 

conceito para a própria ação, assemelhado ao Klagerecht da tradição germânica e infiel à 

tradição justinianéia. Ironicamente, a rejeição da herança romana aproximou o conceito de ação 

da actio do período formular. 

Mas antes de se passar à actio, sobre a qual se debruçaram Windscheid e Muther, é 

preciso lembrar que, na Itália e na França, as disputas em torno da definição de Celso, 

interpretada à Justiniano,  sempre se limitaram a debater a conveniência de ampliá-la, a fim de 
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 “A ordem jurídica não diz para o indivíduo: você tem este ou aquele direito, mas sim: você tem esta ou aquela 

ação” (Windscheid, Die Actio des Römischen Zivilrechts vom Standpunkte des heutigen Rechts, p. 3). 
92

 “Demonstrou-se que a ordem jurídica romana não consistia de pretensões judicialmente exigíveis, mas de direitos, 

e que apenas direitos (em sentido subjetivo) puderam ser perseguidos em juízo” (Muther, Zur Lehre von der 

römischen Actio, dem heutigen Klagerecht, der Litiskontestation und der Singularsukzession in Obligationen, p. 40). 
93

 Muther, Zur Lehre von der römischen Actio, dem heutigen Klagerecht, der Litiskontestation und der 

Singularsukzession in Obligationen,  p. 20. 
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que abarcasse também os direitos reais
94

. Esta é, pode-se dizer, uma tradição francesa. Já 

Donellus dissera, ao se referir a ela (ou, mais especificamente, ao trecho da definição das 

Institutas de Justiniano em que se lê sibi debetur), que "ex hoc verbo incidit haec definitio in 

reprehensiones vitiosae definitionis" 
95

. 

Na Alemanha, no entanto, como notou Chiovenda, “la dottrina avea di fronte una doppia 

terminologia: l’actio romana, sul cuí senso preciso si discuteva da più tempo, particolarmente 

da quando la scoperta delle institutizioni di Gaio avveva posto in luce l’ordinamento del 

processo romano classico; e la Klage intesa come Klagerecht o diritto de querela, termine 

sopravvisssuto al processo medievale tedesco; comumente i due termini si facevano combaciare 

sopra un solo concetto, togliendo a caratteristica determinante di questo lo elemento della 

perseguibilità giudiziale del diritto: ma non è male aver posto subito di fronte queste due 

espressioni della potestà d’agire, perchè corre fra esse una sottile differenza, in quanto l’actio si 

riferisce propriamente ad una attività diretta contro l’obbligato, e la Klage o querela non 

s’intende se non diretta allo Stato”
96

 
97

. 

A persistência do elemento germânico no processo alemão oitocentista, e o interesse 

renovado da Escola Histórica em preservá-lo, talvez sejam, em conjunto, a causa desta 

preocupação específica relativa ao conceito de ação, que não chegou a perturbar os juristas 

franceses e italianos de então, acostumadíssimos com o multissecular conceito justinianeu, como 

perturbou os alemães. 

Demangeat definia a ação, em 1876, como “soit la faculté de recourir à l’autorité 

publique pour qu’elle fasse cesser l’injustice dont on se plaint, soit le recours meme qu’on 

exerce ainsi auprès de l’autorité publique, c’est-à-dire le procès ou l’instance qu’on engage”
98

. 
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 “Du reste, je puis remarquer dès à presént que, jusqu’à un certain point, Il est possible de s’expliquer, meme 

indépendamment du système de procédure, l’emploi du mot debetur dans La définition de Celsus. Évidemment ce ne 

sont pás seulement lês créanciers, ce sont aussi lês propriétaires, les usufruitiers, etc, qui peuvent s’addresser à 

autorité publique, aux tribunaux, en alléguant que leur droit est méconnu...” (Demangeat, Cours élémentaire de 

droit romain, v. 2, p. 540). 
95

 "Por causa desta palavra sofre tal definição a censura de ser uma definição viciosa" (Donnelus, Commentarius ad 

titulum de actionibus, p. 29). Isso porque "ac videamus primum, an non multae sind species, ex quibus 

persequamur, quod nobis non debetur, ut non contineatur, debendi verbo: actiones tamen sind. Nam cum duo 

genera sind actionum: in rem et in personam de quo est in judicio persquendi" (Donellus, Commentarius ad titulum 

de actionibus,  p. 29). 
96

 Chiovenda, Saggi di diritto processuale civile, v. 1, p. 7.  
97

 Chiovenda, agora em suas Instituzioni, exemplifica: “Esempio di libello dell’ultimo diritto romano: ‘adversus 

titium denarios C. Debentem mihi áureos ex mutuo... ego gaius apud iudicem publium hanc postulationem contra 

titium deposui’. Esempio di libello germanico: ‘Domne comes, ego queror vobis de Petro, qui tenet mihi terram 

malo ordine’” (Chiovenda, Instituzioni di diritto processuale civile, v.1, p. 19). 
98

 Demangeat, Cours élémentaire de droit romain, v. 2, p. 540.  
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Wetter, em 1875, lecionava: “A proprement parler l’action (actio, d’agere) est le moyen par 

lequel on poursuit un droit en justice; c’est la poursuite judiciaire d’un droit. Mais on entend 

encore souvent par action la faculté de poursuivre un droit en justice; l’action considerée à ce 

point de vue devient elle-même un droit, et notamment un droit de créance, car elle suppose 

toujours la lésion d’un droit de la part d’une personne determinée; ainsi s’explique la définition 

actio est jus persequendi judicio, quod sibi debetur”
99

. Eugene Petit, já em 1913, foi ainda fiel à 

tradição, como de modo geral toda a doutrina francesa, particularmente avessa aos novos ventos 

que sopravam do outro lado do Reno: “La faculté de recourir à ces tribunaux est réglée par le 

droit civil: elle constitue la saction des droits, c’està-dire l’action. On peut donc definir l’action, 

dans son sens le plus large: tout recours à l’autorité judiciaire pour faire consacrer un droit 

méconnu; ou, plus simplement: la poursuite d’un droit en justice” 
100

.  

Todas estas definições são substancialmente equivalentes à de Savigny, para quem a ação 

consiste no direito à tutela judicial derivada da violação de outro direito, no qual ele se 

transforma em seguida a sua violação
101

. Mas o particular interesse que a história do direito 

germânico despertava em seus juristas precipitaria a revolução copernicana de Windscheid e 

Muther, posteriores a Savigny
102

; na Alemanha, e não na França ou na Itália. 

Windscheid manteve-se fiel, em linhas gerais, à tradição justinianéia, no que tange à 

conceituação da actio romana. Para ele, que nada mais fez do que uma releitura da interpretação 

de Justiniano, “Actio ist die Befugniß, seinen Willen durch gerichtliche Verfolgung 

durchzusetzen”
103

, justamente porque “Es bleibt also dabei: die Römer sprechen deswegen von 
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 Wetter, Cours élémentaire de droit romain, t. I, p.165.  
100

 Petit, Traité élémentaire de droit romain, p. 655. 
101

 Savigny, System des heutigen römischen Rechts, v. 5, p. 204. 
102

 Observou Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, com razão, que o conceito de Savigny é fiel à tradição germânica, 

sem constituir exatamente uma inovação: “Importante ressaltar, ainda, que a concepção de Savigny constitui 

apenas o exemplo mais marcante de toda uma direção da ciência jurídica na Alemanha, num período em que se 

pretendia basear a ação (e a sentença) no direito subjetivo privado. E não decorre originariamente da Escola 

Histórica, mas tem suas raízes no antigo direito natural depois recepcionado pela ‘Civilprozeßtehorie’, a chamada 

época da ciência processual civil, que começa em 1800 e termina aproximadamente em 1850” (Alvaro de Oliveira, 

Teoria e pratica da tutela jurisdicional, p. 22). Embora à Escola Histórica não se credite o mérito de ter sido a 

primeira a interessar-se pela ação, o especial interesse da escola por ela explica, sem dúvida alguma, o fascinante 

desenvolvimento que os estudos sucessivos sobre a actio produziria. 
103

 Windscheid, Actio des römischen Rechts vom Standounkte des heutigen Rechts, p. 3. A tradução de Pugliese 

consagrou-se, razão pela qual se a transcreve: “Actio è la facoltà di imporre la propria volontà in via giudiziaria” 

(Windscheid, Polemica intorno all´ Actio, p. 8). Mas Befugnis pode ser também traduzido por autorização. 
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Action statt von Recht”
104

. Só pode impor a própria vontade em via judiciária, naturalmente, 

quem tem razão.  

Mas a grande contribuição de Windscheid para o processo moderno consiste na 

contraposição que fez entre o conceito romano e o atual, porque, segundo ele, para os modernos, 

“Klage ist ihr die Klaghandlung”, ou seja, o ato de agir em juízo, e o direito de ação dirigir-se-ia 

contra o Estado. Já se disse, com razão, que “do embate brilhante entre os dois romanistas, o 

que restou de mais precioso terá sido a idéia, partilhada por ambos, de que no direito moderno 

a ação é um direito à tutela jurídica, tendo por titular passivo o Estado”
105

.  

Se, antes de Windscheid, os juristas procuravam no direito romano, “das absolute 

Recht”
106

, a solução atemporal e perene de todas as questões, ele foi um dos primeiros a afirmar, 

categoricamente, que um conceito jurídico fundamental deveria, no direito moderno, ser 

expresso de modo diverso do que em Roma. As conseqüências desta contraposição entre actio e 

ação seriam assim muitíssimo mais intensas do que este ilustre romanista poderia imaginar. 

Se Windscheid acertou em afirmar que a ordem jurídica romana consiste de ações, e não 

de direitos, e merece louros por ter posto em evidência que a ação é um direito à tutela jurídica, 

contra o Estado, Muther tem mais razão quanto à correta conceituação da actio romana. 

Segundo Muther, actio significa “der Anspruch auf Ertheilung einer Formula”
107

, ou 

seja, a pretensão à concessão de uma fórmula, que, por sua vez, é “um autêntico modelo abstrato 

pelo qual se propicia litigar por escrito, em conformidade com os esquemas jurisdicionais 

previstos, pelo direito honorário, no edito do pretor”
108

. A relevância central da fórmula, como 

produto e síntese da fase in jure, daria nome ao próprio período do processo romano em que 

vigeu
109

. Mas como é o desenrolar do processo no Ordo e, mais especificamente, no período 

formular? 

                                                        
104

 “Fica então assim: os romanos falam então de ação e não de direito” (Windscheid, Abwehr gegen Theodor 

Muther, p. 25). 
105

 Dinamarco, Fundamentos do processo civil moderno, v. II, p. 91. 
106

 Windscheid, Die Actio des Römischen Zivilrechts vom Standpunkte des heutigen Rechts, p. 1. 
107

 “A pretensão à concessão de uma fórmula” (Windscheid, Abwehr gegen Theodor Muther, p. 40). 
108

 Tucci e Azevedo, Lições de história do processo civil romano, p. 74. 
109

 Com o tempo, as ações da lei, que deram nome ao primeiro período do direito romano, tornaram-se odiosas. O 

formalismo exacerbado, outrora o palladium libertatis do cidadão romano, na feliz expressão de Jhering, tornara-se 

fonte de inúmeras iniqüidades. A sociedade pastoril e militar dera lutar ao cosmopolitismo e ao comércio. Não 

poderia o velho rigor, que fazia com que o litigante que reclamasse o corte de suas videiras perdesse a causa, por 

não ter pronunciado a palavra sacramental arbores, mas sim vites (Gaio, 4, 11), porque de videiras se tratava, 
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3.4 PROCESSO NO ORDO JUDICIORUM PRIVATORUM 

O Ordo Judiciorum Privatorum, compreendido pelos períodos das legis actiones e 

formular, caracteriza-se essencialmente pela dualidade de instâncias. Na primeira fase, dita in 

jure, o processo desenvolve-se diante de um magistrado judiciário público, qui jus dicit. O 

exercício da jurisdictio resumia-se nas três palavras sacramentais, do, dico, addico, que não 

deveriam ser pronunciadas nos dias nefastos. Em seguida, o magistrado judicial enviava a causa 

– via de regra – para o julgamento por um juiz privado, qui judicat, exercendo o munus 

judicandi.  Era a fase apud judicem, ou in judicio. Diz-se via de regra, pois há causas nas quais o 

magistrado conhece diretamente da causa, exercendo a cognitio em caráter extraordinário. A 

extraordinariedade não implica, no entanto, sumariedade (sumatim cognoscere). 

Mas em quais casos o magistrado envia a causa ao juiz privado e em quais os retém? 

Infelizmente, o estado das fontes pouco esclarece neste particular, o que fez Bonjean, em 1841, 

considerar provável a ausência de uma regra fixa sobre esta questão
110

. A dúvida permanece. 

Alguns consideram que o reenvio sujeitava-se inteiramente à discricionariedade do pretor. Esta 

explicação não condiz, no entanto, com o espírito do Ordo e com a preocupação do povo romano 

                                                                                                                                                                                   
manter-se útil à Roma no último século antes de Cristo. A inteira sujeição das partes e do magistrado aos precisos 

termos da lei impediam, de igual modo, o desenvolvimento de novas ações, adequadas às novas necessidades. Em 

146 a.C., caíram simultaneamente Corinto, último bastião da Grécia livre, e Cartago, última grande potência a 

rivalizar seriamente com Roma. “Graecia capta ferum victorem cepit et artes intulit agresti Latio”, diria Horácio 

(Epistula II, 155). Senhora do mediterrâneo e aculturada pelos gregos, a pequena e rústica vila do Lácio tornara-se a 

urbs aeterna, e precisava de um novo processo. O sacramentalismo, que fora objeto de piada para Cícero (Pro 

Murena oratio, 26), foi substituído pelo dinamismo das fórmulas. Gaio, em suas institutas, descreve a transição: 

“Sed istae omnes legis actiones paulatim in odium venerunt. Namque ex nimia subtilitate veterum, qui tunc jura 

condiderunt, eo res perducta est, ut vel qui minimum errasset, litem perderet; itaque per legem Aebutiam et duas 

Iulias sublatae sunt istae legis actiones, effectumque est, ut per concepta verba, id est per formulas, litigaremus” 

(Gaio, 4, 30). As ações da lei foram extintas por uma lei Ebúcia e duas leis Júlias, e passou-se a litigar, 

ordinariamente, por fórmulas. O antigo procedimento só sobrevivera residualmente, nos casos excepcionais em que 

a causa deveria ser enviada para julgamento a um dos colégios permanentes ou quando se tratasse de procedimentos 

de jurisdição voluntária. A primeira, Lex Aebutia, foi promulgada entre os anos 149 e 126 a.C, sendo anterior às 

guerras de Sila e Mário e, provavelmente, contemporânea dos Gracos. As leis júlias, lex julia judiciorum 

privatorum, que Kaser identifica serem dos anos de 18 ou 17 a.C , e a lex judiciorum publicorum são do tempo de 

Augusto, segundo Bonjean e Heffter. Embora Gaio atribua às três leis, conjuntamente, a abrogação das legis 

actiones, induvidoso que, no tempo de Cícero, já se litigava per formulas. Eisele, já em 1889, reconhecia ser 

relativamente pacífico entre os romanistas que a introdução  do agir per formulas se deveu à lei Ebúcia: “Der 

Angabe, dass die lex Aebutia das Verfahren per formulas eingeführt, oder den Legisactionsprocess abgesschafft, 

oder dass sie beides gethan habe, begegnet man in der Literatur auch jetzt noch vielfach” (Eisele, Abhandlungen 

zum römischen Civilprocess, p. 67). 
110

 “Il serait intéressant de savoir dans quels cas on procédait en la forme ordinaire, dans quels cas, au contraire, 

on suivait la forma extraordinaire. Mais la solution de ce problème paraît impossible en l´état des documents que 

nous possédons. Très-problablement, d´ailleurs, en supposant qu´il ait jamais existé une règle fixe sur ce sujet, cette 

règle a dû varier selon les temps; et, ce qui peut être vrai pour une époque peut se trouver faux pour une autre: 

aussi les interprètes sont-ils fort divisés sur cette question” (Bonjean, Traité des actions ou exposition historique de 

l’organization judiciaire et de la procédure, v. 2, p. 65). 
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em conter, pelo bem da República, a concentração de poderes em seus magistrados
111

. É certo, 

todavia, que não há reenvio da causa a um juiz privado nas causas não relacionadas à jurisdictio 

em sentido estrito. Assim, a cognição é sempre extraordinária nas estipulações pretorianas, nas 

missiones in possessionem bonorum, no processo interdital
112

 e naqueles atos que se justificavam 

no poder administrativo dos magistrados, como a cessio in jure e a mancipatio
113

. 

Não eram os juízes privados do Ordo, como pode parecer à primeira vista, simples 

jurados à semelhança daqueles de nossos tribunais do júri. Embora igualmente inscritos em uma 

lista anual, deveriam ser escolhidos pelas partes (judicem sumere) e conheciam de questões de 

fato e de direito. Por não serem magistrados, não eram investidos nem de jurisdictio nem de 

imperium, razão pela qual estavam adstritos aos termos rigidamente fixados na litiscontestatio e 

não poderiam fazer cumprir suas decisões. O munus judicandi encerrava-se com a prolação da 

sententia
114

 e a submissão aos estritos termos da formula (síntese escrita da litiscontestatio no 

processo formular) distingue o judicium da arbitragem moderna, na qual embora privado o 

julgador, o controle judicial de seus atos não pressupõe a delimitação prévia, pelo magistrado, da 

extensão da matéria que lhe é submetida a julgamento. 
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 É o que se extrai desta passagem de Cícero: “XLIII. Neminem voluerunt maiores nostri non modo de 

existimatione cuiusquam, sed ne pecuniaria quidem de re minima esse iudicem, nisi qui inter adversarios 

convenisset; quapropter in omnibus legibus quibus exceptum est de quibus causis aut magistratum capere non liceat 

aut iudicem legi aut alterum accusare, haec ignominiae causa praetermissa est; timoris enim causam, non vitae 

poenam in illa potestate esse voluerunt” (Cicero, Pro Cluentio, 43). 
112

 “Bei ihnen liegt eine ganz andere Rechtschutzidee zugrunde als im ordo judiciorum. Hier, beim Interdikt, tritt 

der Magistrat nicht als zulassender und genehmigender Faktor auf wie gegenüber der von den Parteien 

vereinbarten Einsetzung eines Schwurgerichts mit einer von diesen Parteien zum Prozessprogramm durch Vertrag 

erhobenen Formel, sondern im Interdikt spricht der befehlende Magistrat” (Wenger, Institutionen des Römischen 

Ziilprozessrechts, p. 237). Também Gandolfi: “La dottrina si occupa dell´interdetto fra gli instituti del diritto 

processuale: quale forma di tutela pretoria autoritativa. Si trata infatti di un comando del magistrato giusdicente, 

emanato in jure, a richiesta di um privato e rivolto ad un altro privato” (Gandolfi, Contributo allo studio del 

processo interditale romano, p. 2). 
113

 Interpolada ou não a definição de jurisdição voluntária, não há dúvidas de que a jurisdictio voluntaria pressupõe 

o conhecimento extra ordinem. Neste sentido, Bonjean: “Quoi qu´il en soit de ces opinions diverses, il est 

incontestable qu´au moins pour certaines causes, la jurisdiction était réglée d´une manière constante. Ainsi, il est 

positif que, pour les fidéicommis, les restitutiones in integrum, les actes de´exécution des jugements, et pour tous les 

actes de la jurisdicion volontaire, il n´y avait pas lieu à renvoi devant un juge” (Bonjean, Traité des actions ou 

exposition historique de l’organization judiciaire et de la procédure, v. 2, p. 67). 
114

 A natureza declaratória da jurisdição, no direito moderno, tem como fundamento último o princípio da separação 

dos poderes. No direito romano, ao contrário, a distinção da execução em relação à jurisdição tem causa diversa: o 

officium judicis não pressupunha imperium, que consiste no poder de atuação sobre o corpo e o patrimônio dos 

litigantes, de que o ordenamento jurídico romano  incumbia às altas magistraturas. Ovídio Batista dedicou-se 

bastante à questão (Batista, Jurisdição e execução na tradição romano-canônica). 
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A dualidade, que é o traço característico do Ordo
115

, foi extinta pelo edictum de cognitio 

extra ordinem do imperador Diocleciano, de 294 d.C.. A partir da supressão do processo 

formular e da introdução do extraordinário fundiram-se a jurisdictio e o officium judicis, ambos 

confiados a um magistrado revestido de dignidade estatal
116

. A cognição extraordinária, antes 

excepcional, tornou-se a regra. 

Com o fim do Ordo Judiciorum Privatorum, a fórmula, modelo para o julgamento pelo 

juiz e redigida à luz dos editos pelo pretor, desaparece. Por isso, o conceito de ação de Muther, 

como direito à concessão da fórmula, é inaplicável à cognição extraordinária, como não lhe 

passou despercebido
117

. Nesta fase, ao libelo segue um provimento judicial (sententia, 

interlocutio, praeceptum), através do qual é “deferida a petição inicial”, e dado prosseguimento 

ao processo, com a citação do réu. Não há lugar, então, para uma efetiva impetratio actionis i.e. 

formulae
118

. “Il n’y avait, naturellement, ni formula, ni litis contestatio proprement dit”, como 

escreveu Capmas, traduzindo Keller, em palavras ainda mais expressivas do que aquelas do 

próprio autor
119

. 

O processo formular se iniciava com uma editio actionis extrajudicial. Deveria o autor, 

em outras palavras, informar ao réu, extrajudicialmente, qual ação propunha contra ele
120

. 

Seguia-se a in jus vocatio, através da qual o réu é levado, pelo próprio autor, à presença do 

                                                        
115

 “Demnach zerfällt jeder Process in zwei successive Abschnitte, das Verfahren in jure und dasjenige in judicio, 

und auf dieser Trennung beruht der s.g. ordo judiciorum privatorum, d.h. das ordentliche Verfahren in 

Civilprocesssachen” (Keller, Der Römische Zivilprozess und die Aktionen in summarischer Darstellung, p. 3). 
116

 “Die Justiz wird durch Behörden verschiedener Art verwaltet. Vor allem sind es kaiserliche Beamte, in 

verschiedener Abstufung und Unterordnung, für diese wird vorzugsweise der Ausdruck iudices gebraucht: sie sind 

theils iudices militares (Bd. 1 §. 125). Außer diesen giebt es noch städtische Gerichte, welche nun ausschließlich als 

magistratus bezeichnet werden” (Puchta, Cursus der Institutionen, v.2, p. 237). 
117

 O ponto não passou despercebido a Muther, para quem “Es kann nicht zweifelhaft sein, daß Actio die Bedeutung 

‘Anspruch auf Ertheilung einer Formula’ bloß in der classischen Zeit haben konnte, daß aber mit dem 

Formularprozeß das Recht auf Ertheilung der Formeln schwinden mußte” (Muther, Zur Lehre von der römischen 

Actio, dem heutigen Klagerecht, der Litiskontestation und der Singularsukzession in Obligationen,  p. 46). 
118

 “Im Justinianischen Recht ergeht bekanntlich auf die Klagschrift eine Verfügung des Richters (sententia, 

interlocutio, praeceptum), wodurch entweder die ‘Klage zugelassen und das weitere Verfahren eingeleitet, oder 

beides abgeschlagen wird’(Bethmann-Hollweg, Gertichtsverfassung und Prozeß G. 255. 156)”(Muther, Zur Lehre 

von der römischen Actio, dem heutigen Klagerecht, der Litiskontestation und der Singularsukzession in 

Obligationen, p. 46). 
119

 Keller, tradução, p.  378. “Formula und litis contestatio fielen von selbst weg...”, no original (Keller, Der 

Römische Zivilprozess und die Aktionen in summarischer Darstellung, p. 338). 
120

 “Das edere actionis (auch dictare iud. gennant) besteht in der Angabe der Klage, welche der Kläger haben will, 

und dazu gehört ordentlicher Weise erstens die Bezeichnung desjenigen unter den im Album angeschriebenen 

Klagformularen, dessen Ausfüllung er verlangt, und zweitens sein Begehren betreffend die Art der Ausfüllung nach 

Object und Subject” (Keller, Der Römische Zivilprozess und die Aktionen in summarischer Darstellung, p. 202). 
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pretor
121

. In jure, o autor renovava sua postulação (edictio actionis), e indicava a fórmula, 

constante do edito, cuja aplicação postulava (postulatio actionis
122

)
123

. 

Sucedia-se a oitiva do réu, que poderia confessar ou rejeitar a pretensão do autor. Se o 

fizesse, deveria opor exceções cabíveis e, nas ações bonae fidei, sendo o caso, formular um 

pedido autônomo e preparar a constituição futura de um judicium contrarium. 

A ação poderia ser concedida pelo pretor (datio actionis), ou negada (denegatio actionis), 

quando não houvesse fórmula constante do edito adequada à pretensão do autor (e o magistrado 

não entendesse adequada a concessão de um edictum repentinuum)
124

, ou quando uma exceção 

oposta pelo réu pudesse ser constatada desde logo, independentemente de instrução probatória 

(por exemplo, uma exceptio rei judicatae aut in judicio deductae)
125

. Actio aut datur aut 

denegatur, como já diziam as fontes. 

Concedida a ação, seguiam-se a nomeação do juiz
126

 e a redação da fórmula, da qual 

constava a nominatio judicis e os esquemas extraídos do edito (si paret, condemna. Si no paret, 

absolve, v.g.). A entrega da fórmula pelo pretor às partes, nem sempre integrada por todos os 

                                                        
121

 Arangio-Ruiz admite a possibilidade de substituição da in jus vocatio pela prestação de uma garantia,o  

vadimonium, de uso tradicional no curso da fase in jure: “En principe, le procès commence toujours par cette 

citation en justice que les Romains appelaient in jus vocatio. Pourtant, dans le but d’eviter la publicité gênante de 

l’in jus vocatio, on s’est servi du vadimonium, c’est-à-dire d’un moyen conventionnel employé à l’origine pour 

ajourner des procès déjà commencés. On se faisait promettre solennellement par le défendeur de comparaître 

devant le magistrat tel ou tel jour, et on exigeait l’intervention de cautions: si le défendeur ne se présentait pas, une 

procédure exécutoire avait lieu (Arangio-Ruiz, Storia del Diritto Romano, p. 62). 
122

 “Le demandeur demanda à haute voix, au magistrat, l’action qu’il a préalablement indiquee à son adversaire 

dans l’edition de l’action (actionis postulatio). Il pouvait choisir dans les diverses formules relatées dans l’album, et 

meme demander éventuellement plusieurs action à la fois” (Bonjean, Traité des actions ou exposition historique de 

l’organization judiciaire et de la procédure, v. 2, p. 471). 
123

 Não se nega, naturalmente, a possibilidade de concessão de um editum repentinum. 
124

 “Na hipótese de não estar prevista no edito ou carecer de algum de seus pressupostos materiais ou processuais, a 

ação não era concedida pelo pretor (denegatio actionis). Note-se que, enquanto a datio actionis (ex edicto ou ex 

decreto) era um ato decorrente da jurisdictio do pretor, a denegatio, como ato discricionário, lastreava-se em seu 

imperium, após a devida certificação do direito material deduzido” (Tucci e Azevedo, Lições de história do 

processo civil romano, p. 84). 
125

 Keller sugere esta interessante possibilidade de denegatio actionis. Para ele, quando a exceção oferecida pelo réu 

revela-se desde logo evidente, sem necessidade de dilação probatória, o magistrado pode denegar a ação com 

fundamento no “mérito” da causa. Seria um curioso antepassado do julgamento antecipado da lide. “Ordentlicher 

Weise endigte dasselbe mit dem Hauptdecrete, durch welches die Actio (formula) entweder ertheilt oder 

abgeschlagen wird (aut datur aut denegatur). Das letztere erfolgt, wenn das Vorbringen des Klägers entweder unter 

keinem Gesichtspunkte als erheblich, d.h. zur Herbeiführung einer Condemnation u. dlg. geeignet, erscheint, mit 

andern Worten, wenn es weder zu einer vorhandenen Formula past, noch werth ist, das seine neue oder alte 

Formula ihm angepast werde; oder aber wenn die Erherblichkeit, welche dasselbe an und für sich hätte, durch eine 

nicht blos erhebliche, sondern auch bereits liquide Einwendung wieder aufgehoben ist” (Keller, Der Römische 

Zivilprozess und die Aktionen in summarischer Darstellung, p. 209). 
126

 “A indicação do órgão julgador resultava de um procedimento conjunto levado a cabo pelo magistrado e pelas 

partes, sendo aquele, via de regra, escolhido de um elenco de cidadãos que se encontravam aptos a receber aquela 

importante incumbência” (Tucci e Azevedo, Lições de história do processo civil romano, p. 86). 
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seus elementos (demonstratio, intentio, condemnatio, etc), consistia na impetratio actionis e 

condicionava-se à aceitação dela pelo demandado, aceitação esta a que se chamava accipere 

judicium.  

“O ato processual fadado a materializar a aquiescência do demandado e o compromisso 

das partes denominava-se litiscontestatio”
127

 e, a despeito das infindáveis discussões em torno 

de sua natureza e de seus efeitos, os quais serão tratados no momento oportuno, a litiscontestatio 

pode ser definida em poucos palavras como “der ideele Endpunkt”
128

 da fase in jure, segundo 

célebre definição de Keller
129

, que dedicou ao tema um trabalho monográfico, "Über die 

Litiscontestation und Urtheil". 

Após a litiscontestatio e a entrega da fórmula encerrava-se a fase in jure, com o 

subseqüente envio da causa a julgamento por um juiz privado. Mas por que a actio é o direito à 

concessão da fórmula? 

3.5 ACTIO COMO DIREITO ABSTRATO À CONCESSÃO DA FÓRMULA 

A actio não é, em primeiro lugar, um direito à tutela judicial, porque o ordenamento 

jurídico romano não outorgava ao autor a faculdade de impor a própria vontade em via 

judiciária
130

. Jurando sibi non liquere, o juiz eximia-se de julgar e, embora, neste caso, a causa 

fosse devolvida ao magistrado, para a nomeação de um novo juiz, esta possibilidade não infirma 

a regra: o juiz romano, no processo formular, não é obrigado a julgar
131

. Se ele não é obrigado a 

julgar, a actio não pode ser um direito à tutela e, tampouco, a faculdade de impor a própria 

vontade em via judiciária. Ela é, na verdade, o direito à fórmula
132

.  

Se o autor reunir as condições necessárias para a datio actionis, o que não significa que 

ele tenha razão e que o pedido será julgado procedente pelo judex, o magistrado tem o dever de 

                                                        
127

 Tucci e Azevedo, Lições de história do processo civil romano, p.88. 
128

 "den blos ideelen Endpunkt dieses Verfahrens" (Keller, Der Römische Zivilprozess und die Aktionen in 

summarischer Darstellung, p. 298). 
129

 Keller, Der Römische Zivilprozess und die Aktionen in summarischer Darstellung, p. 241. 
130

 “Actio ist die Befugniß, seinen Willen durch gerichtliche Verfolgung durchzusetzen” (Windscheid, Die Actio des 

Römischen Zivilrechts vom Standpunkte des heutigen Rechts, p. 3). 
131

 “Avant de l´examiner se pose une question préalable: le juge est-il obligé de statuer? La réponse est affirmative, 

sauf une échappatoire qui lui est laissé, et dont on trouve notamment une application dans le texte de´Aulu-Gelle 

plus haut cité. C´est le cas où le juge ne se considérait pas comme suffisamment éclairé, où il déclarerait, sous la foi 

du serment sibi non liquere” (Lévy-Bruhl, Recherches sur les actions de la loi, p. 7). 
132

 Já no processo extraordinário incumbia ao magistrado judicial, por outro lado, o dever de julgar; esta distinção 

tudo muda. 
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conceder a fórmula (impetratio actionis)
133

. E a possibilidade de julgamento do próprio mérito 

da causa, pelo magistrado, ao denegar a ação, neste curioso antepassado remoto do julgamento 

antecipado da lide brasileiro, em nada infirma esta realidade, como quis Pugliese
134

. Ele não a 

terá negado, nesta hipótese, porque o autor não teria ação (ele indiscutivelmente o tem), mas 

porque é inteiramente supérfluo prolongar inutilmente o processo, especialmente aos olhos 

pragmáticos dos romanos, quando ele pode ser desde logo extinto; e isto só se passa em casos 

excepcionais. A denegatio neste caso encerra, em síntese, dois momentos lógicos: o pretor dá a 

fórmula, mas julga improcedente o pedido. Mas, como o momento cronológico é apenas um, o 

resultado visível é unicamente a denegatio. 

A actio não depende, assim, do julgamento favorável da causa – que só se dará, em 

verdade, apud judicem –, mas é, precisamente, “jus quod sibi debeatur judicio persequendi”, o 

direito de perseguir in judicio, ou seja, na fase apud judicem, aquilo que lhe seja (ou seria) 

devido, e não de perseguir algo que efetivamente lhe é devido. O subjuntivo de Celso, ao falar 

debeatur, e não debetur, no indicativo, como Justiniano fez, denota bem esta falta de certeza. A 

concessão da fórmula não exige, em outras palavras, a certeza, que apenas o judex poderá ter
135

, 

após a instrução probatória. A inauguração da fase in judicio tem por pressuposto, ademais, 

precisamente a concessão da fórmula
136

. 

Não é razoável, ao contrário do que em algumas passagens afirmou Muther, sustentar que 

a existência deste direito à fórmula depende da efetiva lesão de um direito (Muther fala em 

direito, mas, como se demonstrou, este conceito é estranho ao direito romano
137

). A questão da 

verificação da efetiva lesão, do descumprimento de uma obrigação ou do desrespeito de uma 

propriedade, só será enfrentada pela sentença; justamente por isso não faz sentido afirmar que o 

direito à concessão da fórmula pressupõe a lesão. Provando-se que lesão não houve, terá o autor 

                                                        
133

 Esta é uma resposta à pergunta de Pugliese: "Dovremo dire allore che il magistrato ha l'obbligo di dare 

actionem, se l'aequitas non ne giustifichi la denegatio?" (Pugliesi, Actio e diritto subiecttivo, p. 35). 
134

 "La possibilità di una denegatio actionis per motivi di merito dimostra che, se l'infondatezza della ragione 

affermata dall'attore fosse sicure in jure, questi non potrebbe compiere nemmeno gli atti processuali della prima 

fase, nè addivenire alla litis contestatio. Ma ciò presuponne un concetto di actio più comprensivo di quello qui 

postulato" (Pugliesi, Actio e diritto subiecttivo, p. 357). 
135

 Com a ressalva, que será adiante melhor desenvolvida, de que não se deve falar aqui em certeza no sentido que a 

epistemologia lhe empresta. 
136

 Esta incerteza, que o uso do subjuntivo atesta, passou despercebida a Ovídio Batista, para quem: “A conhecida 

definição de Celso (Actio autem nihil aliud est, quam ius persequendi iudicio quod sibi debeatur) é de indiscutível 

evidência, ao explicitar que propomos a ação para obter ‘o que nos é devido’, não para pedir ‘o que afirmamos que 

nos seja devido’. Ver o processo da perspectiva da ‘ação’ processual foi uma experiência estranha aos romanos” (in 

Polêmica sobre a ação, org. Fabio Cardoso Machado e Guilherme Rizzo Amaral, p. 69). 
137

 “Actio ist also der Anspruch des Berechtigten gegen den Prätor auf Ertheilung einer Formula für den Fall, daß 

sein Recht verletzt werden sollte” (Muther, Zur Lehre von der römischen Actio, dem heutigen Klagerecht, der 

Litiskontestation und der Singularsukzession in Obligationen, p. 45). 
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perdido o direito à fórmula, já emitida e cumprida, embora para rejeitar a pretensão (no sentido 

processual de aspiração) do autor? Se o direito à fórmula se perdesse, a própria sentença 

contrária perderia autoridade, porque ela se funda, precisamente, na autoridade que a fórmula lhe 

outorgou.  O subjuntivo de Celso, a que não se costuma dar importância, é aqui de capital 

relevância. 

A admissão, no direito romano, da existência de verdadeiras ações negativas de 

acertamento, ao lado das positivas, corrobora a tese. Se as actiones praejudiciales serviam, não 

para pedir uma condenação, mas para certificar a existência ou a inexistência de uma obrigação, 

de um vínculo familiar ou servil, por exemplo, de um fato ou relação juridicamente relevantes, 

em suma, não poderia a ocorrência de uma lesão constituir um requisito para a concessão da 

fórmula
138

. 

No processo formular, em síntese, actio significa o direito abstrato à fórmula, e é este o 

sentido que Celso deu à definição
139

, a que corresponde o dever do pretor de concedê-la, desde 

que ele considere justa a aspiração do autor (justa porque constante do edito, ou justa o suficiente 

para justificar a modificação de uma fórmula ou a criação de uma nova
140

) e potencialmente útil 

o resultado prático pretendido. Caso contrário, denega-se a actio, denegatio esta que não se 

confunde com a improcedência, da mesma forma com que uma sentença de mérito não se 

confunde, hodiernamente, com uma sentença terminativa
141

.  

                                                        
138

 “Nun gibt es aber ausnahmsweise auch Iudicia, welche auf keine Condemnation angelegt, überhaupt auf keine 

unmittelbare äussere Wirksamkeit abgesehen sind, sondern lediglich den Zweck haben, ein concretes 

Rechtsverhältnis oder eine rechtlich erhebliche Thatsache zu ermitteln und zu künftigem Gebrauche, in einem 

Rechtsstreite oder sonst, festzustellen” (Keller, Der Römische Zivilprozess und die Aktionen in summarischer 

Darstellung, p. 189). Os praejudicia, ademais, são verdadeiras actiones, como também não passou despercebido a 

Keller: “Da das Praejudicium keine Condemnatio hat, so wird es von der eigentlichen Actio unterschieden; da es 

aber doch ein Iudicium ist, so wird es auch wieder unter Actio im weitern Sinne mitbegriffen” (Keller, Der 

Römische Zivilprozess und die Aktionen in summarischer Darstellung, p. 155). 
139

 Bonjean já o intuíra muito bem: “Cette espèce d’arrêt de renvoi, qui saisssait les jurés de la contestation, est 

précisément ce que l’on appelle actio, formula, et aussi quelquefois judicium, bien que cette dernière expression 

designe plus spécialement l’instance qui s’engage devant le juge et dont le judicium est seulement l’acte introductif. 

C’est à l’action ainsi envisaagée que se rapporte la définition de Celsus, que nous avons rapportée plus haut; et on 

comprend maintenant combien la traduction ordinaire en dénature le véritable sens – l’action obtenue, lês parties 

se rendaient devant le juge qu’elles avaient le droit de choisir elles-même; et celui-ci examinait et jugeait 

conformement aux instructions et aux pouvoirs contenus dans la formule” (Bonjean, Traité des actions ou 

exposition historique de l’organization judiciaire et de la procédure, v. 2, p. 24). 
140

 O direito honorário, como se sabe, foi introduzido pelos pretores para complementar, suplementar e também 

corrigir o direito civil. E qual o fundamento destas mudanças? A preocupação com o justo. “Ius praetorium est, 

quod praetores introduxerunt adiuvandi vel supplendi vel corrigendi iuris civilis gratia propter utilitatem publicam. 

quod et honorarium dicitur ad honorem praetorum sic nominatum (Dig. D. 1.1.7.1). 
141

 Ressalvada a curiosa possibilidade de “julgamento antecipado da lide” sugerida por Keller. 



38 

 

 

A interpretação justinianéia
142

, quando in judicio já havia deixado de significar apud 

judicem, em razão da unificação de instâncias do processo formular
143

, prevaleceu, e por isso o 

direito romano redescoberto nas Universidades a acolheu
144

. A concepção imanentista da ação, 

como o próprio direito violado em estado de guerra - le droit casqué et armé en guerre - ou o 

direito à tutela nascido da violação de outro direito é filha desta identificação entre actio e tutela 

efetiva, justamente porque a tutela efetiva pressupõe o direito e também a lesão deste direito
145

. 

O sentido primitivo, expresso por Celso, é muitíssimo mais rico; antes da extinção das 

fórmulas, o possível titular de um crédito (ou de qualquer outra categoria identificada nos editos) 

e também aquele unicamente interessado em uma certificação útil (pretensão exercitável através 

dos praejudicia) tinham o poder jurídico de exigir a concessão da fórmula (daí por que se fala 

em um verdadeiro direito à fórmula), a que corresponde o dever do pretor de concedê-la, se 

atendidas as exigências incidentes. 

Se a actio se transformou com o tempo em um direito à tutela, ou a faculdade de impor a 

própria vontade em via judiciária, isso não significa que não tenha sido antes um direito, 

abstrato, à fórmula. 

                                                        
142

 Sobre a actio de Justiniano, consulte-se a extensa obra de Collinet, "La nature des actions, des interdits et des 

exceptions dans lóuvre de Justinien". 
143

 “Dans ce troisième et dernier système de procédure, le mot action perd évidemment la signification spéciale 

qu’il avait dans la procédure formulaire. C’est bien encore le droit de poursuivre ce qui nous est dû ou ce qui nous 

appartient; mais Il n’est plus nécessaire que ce droit soit accordé préalablement par un magistrat: chacun peut, à 

ses risques et périls, engager une instance; et l’expressio in judicio, de la définition de Celsus, ne presente plus la 

signification technique qu’elle avait dans la pensée de ce jurisconsulte. Cette dernière signification du mot action 

est, du reste, la seule qui convienne à notre procédure française actuelle” (Bonjean, Traité des actions ou 

exposition historique de l’organization judiciaire et de la procédure, v. 2, p. 26). 
144

 O direito romano redescoberto é, diga-se de passagem, muito mais justinianeu do que clássico. Sobre o ponto, 

Cornil: "Le courennement de cette période fut le travail de coordination des règles de droit, accompli sous Justinien 

et désigné depuis le moyen âge sous le nom de corpus juris civilis. Comme c'est dans cette compilation de Justinien 

que les codes modernes ont puisé les règles empruntées au droit romain, l'étude du corpus juris civilis conserve une 

utilité pratique considérable" (Cornil, Ancien droit romain, p.14). 
145

 Biondo Biondi, alheio a toda esta investigação científica, diria ainda em 1952 que “ius ed actio sono concetti 

correlativi: in tanto si parla di ius in quanto ci sia l’actio, e se c’è l’actio c’è il ius. L’actio è l’aspetto processuale 

del diritto soggettivo, è il diritto soggettivo nella sua attuazione coattiva per mezzo degli organi dello Stato” 

(Biondi, Istituzioni di diritto romano, p. 79). 
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4 AÇÃO 

4.1 DA ACTIO À AÇÃO 

 Se, até meados do século XIX, a communis opinio doctorum permanecia fiel à 

interpretação justinianéia da actio, a polêmica entre Windscheid e Muther, ao gestar um novo 

conceito para a ação, faria ruir um dos mais firmes postulados do direito: a crença de que a ação 

consiste na reação do direito lesado à violação. Não seria exagero afirmar que esta polêmica se 

tornou um verdadeiro divisor de águas na história da ciência do processo civil
146

.  

 A afirmação de que a ação é um direito de agir em juízo (Klaghandlung), que se deve aos 

polemistas, e a percepção de que a relação jurídica processual não se confunde com a relação 

jurídica material alegada em juízo, que se deve a Bülow
147

, ao assentarem os fundamentos do 

processo civil moderno
148

, suscitariam uma série de questões inéditas. Se todos, a partir deles, 

passaram a admitir que a ação não é mais o direito subjetivo em estado de guerra
149

, o que seria 

ela então? 
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 “Para la ciencia del proceso, la separación del derecho y de la acción constituyó un fenómeno análogo a lo que 

representó para la física la división del átomo. Más que un nuevo concepto jurídico, constituyó la autonomia de 

toda esta rama del derecho. Fue a partir de este momento que el derecho procesal adquirió personalidad y se 

desprendió del viejo tronco del derecho civil. La doctrina admitió casi sin riservas esta nueva concepción, y sobre 

ella elevó sus construcciones futuras” (Couture, Fundamentos del derecho procesal civil, p. 64). 
147

 Se Bülow revolucionou o processo, ao descrever a relação jurídica processual, permaneceu ainda atado aos 

velhos conceitos ao falar da actio, definindo-a como o próprio direito, em perspectiva ativa: “...daß wir in der actio 

nicht ein prozessualisches Anhängsel des Rechts, sondern das active Recht selbst vor uns haben” (Bülow, Die Lehre 

von den Prozeßeinreden, p. 234). 
148

 Sobre as repercussões desta descoberta no Brasil, as palavras de Pedro Baptista Martins, no prefácio que dedicou 

à obra “Direito de ação, direito de demandar”, de Guilherme Estellita, são eloquentes: “Familiarizados com a 

conceituação romana e com o conceito medieval do direito de ação, os juristas brasileiros, em sua quase 

totalidade, mesmo os contemporâneos, não se haviam ainda apercebido de que foram os próprios fundamentos do 

direito processual que ruíram, no dia em que a doutrina proclamou, triunfante, a autonomia do direito de ação” 

(apud Estellita, Direito de ação e direito de demandar, p. VII). Com a ressalva, já feita, de que a perspectiva romana 

não corresponde exatamente àquela que os cultores do processo no século XIX imaginavam corresponder. 
149

 São incontáveis os exemplos de definições imanentistas da ação, pouco a pouco inteiramente abandonadas após a 

polêmica entre Windscheid e Muther. Algumas delas, todavia, são representativas do estado geral da doutrina em 

sua época. Em Savigny, por exemplo, a ação é um direito que nasce da violação do direito subjetivo, razão pela qual 

só existe quando satisfeitas duas condições: a existência do direito e a lesão dele, como ele descreve:“ein Recht an 

sich, und eine Verletzung desselben. Fehlt das erste, so ist eine Rechtsverletzung undenkbar”; fehlt die zweite, so 

kann das Recht nicht die besondere Gestalt einer Klage annehmen” (Savigny, System des heutigen römischen 

Rechts, v. 5, p. 6). Em Mattirolo, também um outro direito, nascido da violação do direito subjetivo:“il diritto di 

agire in giudizio per ottenere la ricognizione di um diritto violato o disconosciueto constituisce l´azione giudiziaria, 

la quale quindi rappresenta um diritto allà seconda potenza, cioè la qualità, propria del diritto, di potere invocare 

in sua tutela le garantie giudiziaria: jus persequendi in judicio quod nobis debetur aut quod nostrum est” (Mattirolo, 

Trattato di diritto giudiziario civile italiano, p. X) . Em Garsonnet, ela é o próprio direito em estado de beligerância: 

“Toute droit suppose nécessairement la possibilité d´une contrainte extérieure, c´est-à-dire d´um recours au 

pouvoir judiciaire auquel on demande de reconnaître le droit conteste ou de faire respecter le droit violé. On 
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 A justificativa imanenista, que enquadrava a ação na categoria da tutela de direitos, não 

servia mais; seria preciso encontrar novas soluções. E foi o que a doutrina tentou fazer, 

reunindo-se grosso modo em três tendências distintas
150

.  

Todos concordam, todavia, que o agir judicial, de que deriva o substantivo ação, é um 

substituto civilizado
151

 do agir privado da autotutela, único remédio para a defesa de direitos em 

uma época na qual os homens não teriam ainda concebido a idéia de um poder público e de uma 

soberania organizada
152

. Lent e Jauernig, por exemplo, colocam muitíssimo bem este agir 

                                                                                                                                                                                   
appelle action ce recours en l´absence duquel il ne resterait aux citoyens qu´à se faire justice à eux-mêmes ou se 

résigner au sacrifice de leur droit; l´action n´est, au fond, que le droit lui-même qui reste em quelque sorte passif 

tant qu´il n´est pás conteste, mais qui se met en mouvement des qu´il est méconnu ou violé” (Garsonnet, Précis de 

procédure civile, p. 52). O Código de Processo Civil português em vigor ainda consagra esta definição, ao dispor, 

em seu art. 2º, que “a todo o direito, excepto quando a lei determine o contrário, corresponde a acção adequada a 

fazê-lo reconhecer em juízo, a prevenir ou reparar a violação dele e a realizá-lo coercivamente, bem como os 

procedimentos necessários para acautelar o efeito útil da acção”. Cf. Alberto dos Reis, Código de Processo Civil 

anotado, p.19. O art. 75 do Código Civil brasileiro de 1916, que dispunha semelhantemente, não foi reproduzido no 

novo Código. No Brasil, é esta também a definição de Correa Telles, para quem as ações “são os remedios que as 

leis nos dão para havermos o nosso de mãos alheias, ou para obrigarmos os outros a nos cumprirem o de que tem 

obrigação perfeita”(Correa Telles, Doutrina das acções, p. 11). Também Clóvis Bevilacqua que, embora aluda à 

célebre conferência de Chiovenda sobre a ação, citando-a em pé de página, mantém-se fiel à tradição imanentista: 

“faculdade de invocar a intervenção da autoridade pública, a fim de que esta faça cessar a violação de seu direito” 

(Bevilacqua, Theoria geral do direito civil, p. 355). Mais adiante, esclarece ele: “é o mesmo direito em atitude de 

defesa” (Bevilacqua, Theoria geral do direito civil, p. 355). 
150

 Optou-se, deliberamente, por restringir a resenha doutrinária a um número limitado de autores, entendidos mais 

representativos das diversas correntes. Para uma recapitulação crítica mais pormenorizada, confira-se o diligente 

trabalho de Hélio Tornaghi (Tornaghi, A Relação Processual Penal, p. 100). 
151

 A expressão é de Couture: “La acción nace históricamente como una supresión de la violencia privada, 

sustituída por la obra de la colectividad organizada. La primitiva represalia y la instintiva tendencia de hacerse 

justicia por su mano, desaparecen del escenario social para dar entrada a un elemento sustitutivo inspirado en el 

propósito de obtener la justa reacción por acto racional y reflexivo de los órganos de la colectividad jurídicamente 

ordenados. La acción en justicia es, en cierto modo, el sustitutivo civilizado de la venganza” (Couture, 

Fundamentos del derecho procesal civil, p. 69). 
152

 A hipótese da justiça privada legal, espécie de etapa intermediária entre o estado da natureza preestatal e a justiça 

pública, que as legis actiones romanas exemplificariam, é polêmica. Jhering e Crémieu a defendem: “Die ersten 

unausbleiblichen Regungen des verletzten Rechtsgefühls bestehen in der gewaltsamen Reaktion gegen das zugefügte 

Unrecht, in Selbsthilfe und Rache. Mit Selbsthilfe und Rache, dieser Art der wilden Gerechtigkeit, wie Baco von 

Berulam sich ausdrückt, hat ein jedes Recht begonnen. Nach unserer heutigen Auffassung aber ist dieser Anfang 

nichts als das vorstaatliche Chaos, in dem Recht und Gewalt sich noch nicht gesondert haben und von Recht noch 

seine Rede sein kann” (Jhering, Geist des römischen rechts, t. I, p. 118). “La justice privée est un principe 

nécessaire. Ce qui explique que la justice privée ait pu exister seule à l´origine des sociétés humaines, c´est 

l´absence de tout pouvoir central, l´absence de toute souveraineté organisée. La notion essentiellement complexe de 

la puissance publique n´était pas encore née. Les hommes n´avaient pas encore conçu l´idée que la justice pût 

emaner d´um organe autre que l´individu lui-même. S´ils ne comptaient que sur eux-mêmes, s´ils n´avaient recours 

qu`à leurs propres moyens, c´est parce qu´il n´y avait pas au-dessus d´eux de pouvoir suffisamment for pour leur 

faire obtenir les satisfactions auxquelles il avaient droit e pour les empêcher de se faire justice à eux-mêmes” 

(Crémieu, La justice privée, p. 9). Lévy-Bruhl, Tucci e Azevedo discordam: “On part de l´idée qu´à l´epoque 

ancienne la collectivité n´existe pas, ou, du moins, n´a pas d´autorité sur ses membres, et que, par conséquent, 

quand un individu se trouve ou se croit lésé, il donne libre cours à as réaction passionelle. Mais le point de départ 

de cette théorie est erroné. On a constaté, en effet, qu´à l´origine l´individu n´était pas plus exposé à céder à ses 

instincts, à ses passions, que dans les sociétés les plus modernes. Aristote le laissait déjà entendre en disant que 

l´homme est un animal social. Les observations que l´on a pu faire sur les populations même les plus arriérées 

montrent que l´individu isolé n´existe que très peu par rapport ao groupe dont il fait partie, que ses initiatives sont 

de plus restreintes, que l´unité sociale, c´est le groupe, et non le membre du groupe. La question é donc mal posée, 
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judicial no ápice da longa evolução até a justiça pública: “Der Abschluß der langen Entwicklung 

ist die fast völlige Verdrängung der Selbsthilfe und das im Volke lebendige Bewußtsein, daß der 

einzig zulässige Weg zur Wahrung von Rechten der Prozeß ist”
153

. A vedação da autotutela, 

regra geral que comporta apenas exceções residuais, é talvez assim um dos traços fundantes de 

nossa civilização
154

. 

Mas de volta às três correntes.  A primeira delas, concretista, via na ação o direito de 

quem tem razão à sentença favorável, como sustentaram, em linhas gerais, Chiovenda e Wach.  

A segunda delas, de matiz abstrato, inaugurada por Degenkolb e Plósz, que via na ação, grosso 

modo, um direito abstrato de agir em juízo. A terceira, crítica de um enfoque exclusivamente 

processual da ação e preocupada em reabilitá-la também como uma categoria de direito material, 

embora com roupagem moderna. Esta corrente remonta também a Plósz, mas foi mais 

recentemente defendida, entre outros, por Pontes de Miranda e Ovídio Batista.   

                                                                                                                                                                                   
et la doctrine de la justice privée part de prémises inexactes” (Lévy-Bruhl, Recherches sur les actions de la loi, p. 7) 

e “Ademais, afastada a obsoleta idéia de que o processo romano teria sua origem na vingança privada, a doutrina 

romanística contemporânea admite que a `intervenção estatal´ de época histórica impunha às partes a observância de 

atos, refletindo um estádio já mais avançado, que, tão-somente, representava simbolicamente a antiga luta entre os 

litigantes” (Tucci e Azevedo, Lições de história do processo civil romano, p. 42). O contra-argumento do 

sociologismo não nos parece correto, pois a vingança privada não se fundamenta no irracionalismo passional dos 

homens primitivos, mas sim na tibieza do Estado, incapaz de fazer valer sua força. O papel do magistrado romano 

no desenrolar das legis actiones demonstra bem isso. Nesta fase, a partipação estatal no processo limita-se à 

legitimação de atos inteiramente privados, como a in jus vocatio, a manus injectio, etc.. Apenas com o tempo, e com 

o fortalecimento do Estado romano, o exercício da jurisdição terá se tornado uma atividade inteiramente pública. 

Neste sentido, a precisa descrição de Sanfilippo: “La lotta per l´attuazione del diritto fu, nelle origini, um vero 

conflitto tra due forze private (offeso-offensore), che l´ordinamento giuridico si limitava a disciplinare, cioè a 

contenere entro forme legali. La difesa del diritto soggettivo violato era affidata allo stesso offeso (autodifesa), che 

svolgeva a tal fine un´attività privata (agere, actio), cui lo Stato, e per esso il magistrato, assisteva como semplice 

moderatore, affinchè la lite non trasmodasse i limiti legai (agere lege). Man mano che la forza dello Stato si andò 

affermando di fronti ai singoli, si ebbe un progressivo aumento della sua ingerenza nel processo privato, sino alla 

fase finale di tale sviluppo storico, raggiunta nell´età giustinianea, in cui il processo fu attuato dagli organi dello 

Stato: non più difesa privata, ma funzione statuale, come nei sistemi giuridici moderni” (Sanfilippo, Istituzioni di 

diritto romano, p. 104). 
153

A conclusão do longo desenvolvimento é a quase total eliminação da autotutela e a viva consciência popular de 

que o único caminho admissível para a tutela de direitos é o processo (Lent e Jauernig, Zivilprozessrecht, p. 2). 
154

 “No plano do direito processual, as coisas acontecem de igual modo. Também aqui há o direito público subjetivo 

a que o Estado preste a tutela que ele próprio vedou, ao proibir a autotutela pelo titular do direito. Não se pode, 

realmente, conceber a existência do Estado sem esse mínimo de controle social, representado pelo monopólio da 

jurisdição. Como o direito é um instrumento de convivência social, não se poderia imaginar a existência de uma 

ordem jurídica a que o Estado – impedindo a atividade do titular do direito para realizá-lo – não assegurasse uma 

tutela correspondente, outorgando-lhe os meios de realização através de seus órgãos, estruturados e predispostos 

para o cumprimento desse dever fundamental” (Batista, Jurisdição e execução na tradição romano-canônica, p. 23). 

Também Bedaque: “Vedada a autotutela e inerte a atividade estatl incumbida de eliminar as crises verificadas no 

plano das relações jurídicas substanciais, assegura-se ao sujeito de direito a possibilidade de pleitear a tutela 

jurisdicional” (Bedaque, Efetividade do processo e técnica profissional, p. 230). “L´autodifesa, unico mezzo di 

realizzaione dei propri ammesso nelle prime consociazioni d´uomini, venne bem presto vietata, allorché Il potere 

centrale, consolidandosi, avoco a sé la funzione di regolare Le forme esteriori della contesa, ed in seguito, col 

rafforzarsi dell´autorità dello Stato, anche quella d´assicurare l´osservanza delle norme giuridiche” (Costa, 

Manuale di diritto processuale civile, p. 9). 
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 Existem entre as três tendências, naturalmente, também matizes. Liebman, por exemplo, 

é adepto da teoria abstrata, embora a mitigue ao exigir o preenchimento de condições para sua 

existência. Daí por vezes ser considerado pai de uma teoria eclética da ação. O pensamento de 

José Frederico Marques, Ada Pellegrini Grinover, Botelho de Mesquita e Cândido Dinamarco é 

também herdeiro, alguns mais, outros menos, do ecletismo de Liebman. 

 Não há dúvidas de que a primeira e a terceira correntes ressentem-se de certo saudosismo 

da velha definição de Celso, interpretada à Justiniano. Preocuparam-se, tanto Chiovenda e Wach, 

quanto Pontes de Miranda e Ovídio Batista, em larga medida, em atualizar a actio, a partir da 

perspectiva inaugurada por Windscheid, Muther e Bülow. 

Mas, diante de opiniões tão díspares, será possível conceituar a ação hodierna, “este 

extraño y desconcertante fenómeno que de tal manera ha preocupado, a lo largo del tiempo, a 

los más ilustres pensadores de la ciencia del derecho”
155

? 

4.2 AÇÃO COMO DIREITO CONCRETO 

Para Chiovenda, “Col tema della lesione dei diritti ha una stretta connessione il tema 

dell’azione, nel senso che l’azione è uno dei diritti che possono nascere dalla lesione d’un 

diritto”
156

. De início, pareceu ele fiel ao enfoque imanentistas; mas prossegue: “Ma questa che è 

una simplice connessione, per quanto stretta, fu intesa un tempo in modo così esagerato, da 

risolversi in una confusione dei due concetti, la lesione dei diritti e l’azione. Dominava allora 

una concezione tutta privata del processo, che veniva considerato come un semplice strumento a 

servizio del diritto soggettivo, come un istituto meramente pedissequo al diritto sostanziale, 

come un rapporto esso stesso di diritto privado”
157

 
158

. 

O rompimento com a tradição é evidente, ma non troppo. Se, para ele, a ação é “il potere 

giuridico di rendere incondizionata la volontà della legge rispetto alla sua attuazione”, ou, em 

outros termos, “il potere giuridico di porre in essere la condizione per l’attuazione della volontà 
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 Couture, Fundamentos del derecho procesal civil, p. 67. 
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 Chiovenda, Instituzioni di diritto processuale civile, v.1, p. 17. 
157

 Chiovenda, Instituzioni di diritto processuale civile, v.1, p. 17. 
158

 Mortara, em uma fase mais madura de sua produção científica, demonstraria adesão à tese concretista: “Se l 

‘azione in senso stretto, è la pretesa al libero esercizio di un diritto, del quale lamentasi impedimento o contrasto, 

l’attività processuale apparisce legittima sol quando sia un relazione con un oggeto e uno scopo parimenti legittimi. 

Da cioò due distinte conseguenze. In primo luogo, un’azione (domanda giudiziale) è ammissibile all’esame del 

magistrato quando reclami difesa per un diritto soggettivo riconosciuto tale dalle leggi dello stato...” (Mortara, 

Manuale della procedura civile, p.30). 
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della legge”
159

, e também um direito potestativo, “anzi è il diritto potestativo per eccellenza”
160

, 

ela é ainda um poder “che spetta di fronte all’avversario rispetto a cui si produce l’effetto 

giuridico della attuazione della lege”
161

. 

Dois milênios de tradição não poderiam ser tão facilmente abandonados, e Chiovenda 

preocupa-se, inclusive, em parecer um intérprete fiel da tradição, e não um revolucionário: “La 

quale definizione, a ben guardare, coincide con quella delle fonti: nihil aliud est actio quam ius 

persequendi iudicio quod sibi debetur (Inst. IV, 6, pr); dove è chiarissimo il contrapposto fra il 

diritto a ciò che ci è dovuto, e il diritto di consequire il bene che ci è dovuto mediante il giudizio 

(ius iudicio persequendi)”
162

. 

Bem vistas as coisas, a definição de Chiovenda, a rigor, não denota explicitamente o 

concretismo de sua teoria; a sentença de improcedência atua, inequivocamente, a vontade 

concreta da lei, embora não dê razão ao autor e nem a atue de acordo com o projeto oferecido 

por ele com a petição inicial. 

A interpretação concretista de sua própria definição, em princípio não tão concretista 

assim, revelaria a resistência de Chiovenda a romper tão violentamente com a tradição 

imanentista
163

. A ironia, tantas vezes repetida, de se falar em “diritto di aver torto”
164

, parece tê-

lo impressionado, ao ponto de levá-lo a afimar que “devono invece considerarsi come una 

esagerazione non accettabile di questa idea dell’autonomia dell’azione quelle teorie che, in un 

modo o un altro, si ricollegano al concetto del cosidetto diritto astratto d’agire, inteso come 

semplice possibilità giuridica d’agire in giudizio, indipendentemente da un esito favorevole”
165

.  

É, com efeito, extremamente difícil passar de instrumento de tutela de direitos subjetivos 

para uma mera faculdade ou possibilidade de agir em juízo, independentemente de um êxito 

favorável, como pretendeu a corrente abstrata. Calamandrei ilustrou bem o ponto, ao traçar um 
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 Chiovenda, Saggi di diritto processuale civile, v. 1, p. 6. 
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 Chiovenda, Saggi di diritto processuale civile, v. 1, p. 23. 
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 Chiovenda, Instituzioni di diritto processuale civile, v.1, p. 21. 
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 Chiovenda, Instituzioni di diritto processuale civile, v.1, p. 21. 
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 Liebman notou este apego à tradição: “Ma la tradizione non è soltanto quella strettamente romanistica. Durante 

lunghi secoli, venute pur meno le ragioni di una configurazione privatistica dell’azione, questa ha tuttavia 

continuato, fra le nebbie di una imperfetta conoscenza dei caratteri peculiari del processo romano classico, ad 

imporsi alla mente dei giuristi. Oltre alla naturale venerazione per le dottrine romane, altre cause devono essere 

subentrate ad ostacolare una visione integrale del problema allo sguardo acutissimo dei dottori medioevali” 

(Liebman, Azioni concorrenti, in Problemi del processo civile, p. 49). 
164

 Cf. Liebman, Azioni concorrenti, in Problemi del processo civile, p. 51. 
165

 Chiovenda, Instituzioni di diritto processuale civile, v.1, p. 20. 
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paralelo, quase irresistível, entre o agir material dos ordenamentos primitivos, com o exercício 

de autotutela, e o agir processual contemporâneo, como a atividade destinada a colocar em ação 

o poder jurisdicional do Estado, para a defesa do próprio direito
166

. 

Se a preocupação em evitar o divórcio entre o direito de quem tem razão à tutela dos 

direitos e o processo, instrumento desta tutela, que a teoria abstrata parecia produzir, é 

absolutamente justa, isso não quer dizer que a teoria concretista constitua a melhor solução para 

o problema. Todo o esforço concretista malogra, diante de uma realidade particularíssima ao 

processo: a incerteza, ou a dúvida como método, um dos primeiros postulados da nova ciência 

processual. “Aller Beweis ist richtig verstanden nur Wahrscheinlichkeitsbeweis”, como 

sintetizou o próprio Wach
167

. 

James Goldschmidt talvez tenha sido quem em suas lições mais e melhor atenção deu a 

esta incerteza essencial ao processo. Se não se devem admitir corretos todos os desdobramentos 

de sua tese – o processo como situação jurídica -, é impossível não concordar quando ele afirma, 

a despeito da carga emocional que perpassa suas palavras, escritas logo após a hecatombe que foi 

a Primeira Grande Guerra, que "...in letzter Linie unsere unantastbarsten Rechte nichts als 

Aussichten, Möglichkeiten und Lasten sind"
168

. 

Sob o ponto de vista material, credor é credor, devedor é devedor e débito é débito, e 

destas certezas desenvolvem-se as conseqüências jurídicas que o direito das obrigações 
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 “Se in un ordinamento primitivo in cui la difesa dei diritti individuali sia interamente affidata alla forza privata 

dell’interessato, colui che vuol far valere il suo diritto contrastato deve necessariamente esercitare la sua forza 

fisica, cioè compiere una azione materiale a tutela del proprio interesse (questo pare che sia il significato primitivo 

delle espressioni agere ed actio nel più antico diritto romano), successivamente, quando la difesa dei diritti 

individuali è assunta dallo Stato mediante la istituzione dei giudici pubblici, la parola azione, originariamente 

adoprata nel significato proprio di esercizio della forza privata, passa a significare in senso traslato il ricorso con 

cui il cittadino invoca a propria favore la forza pubblica dello Stato: non più la attività volta ad assoggetare 

direttamente l’obbligato, ma l’attivitá che si compie per mettere in moto, a difesa del proprio diritto, l’esercizio del 

potere giurisdizionale dello Stato” (Calamandrei, L’Azione, in Opere giuridiche, t. IV, p.109). 
167

 “Aller Beweis ist richtig verstanden nur Wahrscheinlichkeitsbeweis: tutte le prove, a ben guardare, non sono che 

prove di verosimiglianza. Questa affermazione di relativismo processuale, fatta per il processo civile da un grande 

giurista, può valere ugualmente non solo per il processo penale, ma, anche fuori dal campo più direttamente 

processuale, per ogni giudizio storico su fatti che si dicono accaduti: quando si dice che un fatto è vero, si vuol dire 

in sostanza che esso ha raggiunto, nella conscienza di chi tale lo giudica, quel grado massimo di versimiglianza 

che, in relazione ai limitati mezzi de conoscenza di cui il giudicante dispone, basta a dargli la certezza soggettiva 

che quel fatto è avvenuto” (Calamandrei, Verità e verosimiglianza nel processo civile, in Opere giuridiche, t. V, p. 

615). 
168

“no final das contas, nossos direitos mais intocáveis não passam de opiniões, possibilidades e ônus”. O trecho 

completo é o seguinte: "Die Grundgedanken dieser Arbeit haben sich in mir entwickelt, seit ich mich mit dem 

Prozeßrecht wissenschaftlich beschäftigt habe. Aber erst als der Krieg ausbrach, wurde in mir der Trieb, diesen 

Gedanken Form zu geben, übermächtig. Denn da drängte es sich mir in nicht mehr zu übersehender Weise auf, daß 

in letzter Linie unsere unantastbarsten Rechte nichts als Aussichten, Möglichkeiten und Lasten sind" (Goldschmidt, 

Der Prozeß als Rechtslage, p.V). 
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disciplina. A incerteza, em síntese, é, de certo modo, estranha ao direito material. Quando se diz 

que a condição subordina a eficácia do negócio jurídico à ocorrência de um evento futuro e 

incerto, por exemplo, esta incerteza limita-se ao mundo dos fatos, sem ingressar propriamente no 

plano jurídico do problema
169

. Quanto a se o evento efetivamente ocorreu, ou não, o direito 

material nada pode dizer; é preciso pressupor que ele ocorreu, ou não, para daí aplicar as 

conseqüências jurídicas incidentes. Quem tem razão, credor ou devedor? A incerteza sobre a 

efetiva ocorrência do fato apto a desencadear o implemento da condição, que a controvérsia 

entre as partes revela, torna o direito material inteiramente impotente para resolver a questão. 

Se a condição de credor e de devedor é postulada pelo direito material, as coisas se 

passam, sob o ponto de vista processual, de modo inteiramente diverso. Aqui, o credor é um 

credor alegado, o devedor é um devedor alegado, o débito é um débito alegado e, no exemplo da 

condição, o implemento do evento futuro e incerto é um implemento meramente alegado
170

. 

Mesmo a sentença, proferida após cognição exauriente, ao declarar a existência de um 

direito de crédito e condenar o réu a pagá-lo, não encerra, sob o ponto de vista epistemológico, a 

incerteza sobre a existência do direito alegado pelo autor, negado pelo réu e reconhecido pelo 

juiz; apenas torna esta incerteza juridicamente irrelevante
171

. 

Se a incerteza quanto aos fatos alegados pelas partes não autoriza ao juiz que suspenda 

seu juízo sobre eles, como Descartes recomendava para o pensamento filosófico e para a 
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 Pontes de Miranda tratou bem desta incerteza: “Nas condições, a pendência e a incerteza são elementos 

essenciais: ou pende o ser contra o não-ser, ou o não-ser contra o ser; ou há expectativa de ser, ou de não-ser. Não se 

trata, todavia, rigorosamente, do ser ou do não-ser do fato jurídico, mas de ser ou de não-ser da eficácia, no todo ou 

em parte. Se o ato jurídico é sob condição, ainda falta elemento fático de que depende a eficácia dele. Não se deve 

dizer que esse elemento pertence ao suporte fático e lá não estava ao se dar a incidência da regra jurídica e, pois, ao 

se fazer jurídico o ato” (Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, v. 5, p. 135). 
170

 “Quien quiera saber qué es la acción, no podrá desentenderse del fenómeno, que sería sorpreendente de no 

sernos tan familiar, de que la acción funciona desde la demanda hasta la sentencia en la ignorancia de la razón o 

sinrazón del actor. Este resultado es connatural con el proceso mismo” (Couture, Fundamentos del derecho 

procesal civil, p. 71). Também Tornaghi: "Ocorre ainda que a verdade nem sempre se apresenta manifesta, evidente 

à primeira vista. Até chegar a ela, o juiz, que no início ignora os fatos, passa deopis pela suspeita, pela dúvida, pela 

suposição, pela conjectura. E são as partes, autor e réu, que vão gradualmente espancando as trevas, iluminando as 

sombras, oferecendo a luiz que permitirá um juízo claro, límpido, diáfano, transparente" (Tornaghi, A Relação 

Processual Penal, p. 138). 
171

 “Ma questi residui di incertezza psicologica, che possono ristagnare nella coscienza del giudice, con margine 

più o meno largo, secondo i mezzi di indagine di cui dispone, non hanno alcuna rilevanza giuridica. Al momento in 

cui la sentenza passa in giudicato, le crisi di conscienza del giudice perdono ogni significato: la incertezza 

psicologica del giudicante non lascia traccia nel giudicato, il quale crea in ogni caso la certezza giuridica. Il 

giudicato, una volta staccatosi dall’alvo del processo, ha sempre la stessa resistenza giuridica, qualunque sia il 

grado di certezza psicologica da cui è stato generato. Questa è la conseguenza che deriva dal concepire la sentenza 

come un atto di volontà, come un comando, che, una volta diventato irrevocabile, si spoglia da tutte le sue premesse 

logiche” (Calamandrei, Verità e verosimiglianza nel processo civile, in Opere giuridiche, t. V, p. 618). 



46 

 

 

epistemologia
172

, um complexo sistema de presunções, ônus da prova e juízos de 

verossimilhança serve para evitar que o juiz jure sibe non liquere, como o direito do Ordo 

Judiciorum Privatorum autorizava, e Favorino recomendava ao jovem Aulo Gélio, que registrou 

nas Noites Áticas: “Sed maius ego altiusque id esse existimavi, quam quod meae aetati et 

mediocritati conveniret, ut cognovisse et condemnasse de moribus, non de probationibus rei 

gestae viderer; ut absolverem tamen, inducere in animum non quivi et propterea iuravi mihi non 

liquere atque ita iudicatu illo solutus sum”
173

. 

 Savigny já vislumbrara esta centralidade da dúvida, ao definir a coisa julgada como uma 

ficção de verdade
174

, em definição que, embora ultrapassada
175

, não deixa de pôr em evidência 

um aspecto interessantíssimo deste tormentoso problema: a coisa julgada não faz de albo nigrum 

e de quadrato rotundum, como diziam os canonistas de antanho; apenas torna juridicamente 

irrelevante que o direito disputado seja branco, quando o conteúdo substancial da sentença já o 

tenha declarado negro.  Esta, a conseqüência que nos faz sorrir, quando, bem pensado, deveria 

fazer tremer, como ponderou Calamandrei
176

. Savigny não foi além, talvez porque não havia se 

apercebido das particularidades que tornam o processo ontologicamente diverso do direito civil. 

 A forma com que esta incerteza essencial ao processo é encarada talvez seja a questão 

primordial para a definição da ação e para a determinação das relações entre direito material e 

processo. 
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 “...de sorte qu’il est nécessaire que j’arrête et suspende désormais mon jugement sur ces pensées, et que je ne 

leur donne pas plus de créance, que je ferais à des choses qui me paraîtraient évidemment fausses, si je désire 

trouver quelque chose de constant, e d’assuré dans le sciences” (Descartes, Meditationes de prima philosophie, p. 

22). 
173

 “Mas eu maior e mais alto estimei ser isso, do que aquilo que conviesse à minha idade e mediocridade. Parece-

me coisa grave se tivesse conhecido e condenado sobre os costumes, não sobre as provas; sem embargo, não posso 

absolver a um malvado e, por isso, jurei para mim não ser evidente, e assim acabou aquele julgamento” (Gélio, 

Noites áticas. Livro XIV, item XXV). 
174

 Embora a definição não corresponda às definições mais corretas de coisa julgada, não é possível deixar de 

admitir que Savigny, em certa medida, tem razão: a sentença não faz o direito alegado pelo autor, apenas declara-o. 

E se ele não existe? Nada mais pode ser feito. 
175

 “Daí, curta era a distância que devia conduzir à explicação da coisa julgada como ficção de verdade, verdade 

formal, ou presunção de verdade. Estas fórmulas, pela autoridade dos escritores que a defenderam, especialmente 

Savigny e Pothier, tiveram grandíssima difusão, e a última, através do Código de Napoleão, penetrou no Cód. Civil 

italiano, mas foram então vivamente combatidas e finalmente repelidas da linguagem científica, pela sua 

imprecisão...” (Liebman, Eficácia e autoridade da sentença e outros escritos sobre a coisa julgada, p. 20). 
176

 Calamandrei, Elogio dei giudici scritto da un avvocato, p. 28. 
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Se o titular da ação é o titular do direito, só será possível afirmá-lo titular do direito de 

ação com o fim do processo
177

. Mas se a sentença declarar a inexistência do direito alegado, o 

direito de ação não terá existido. Qual terá sido o fundamento, neste caso, do agir em juízo do 

autor, se ele não tinha ação? Mesmo problema se se considerar a ação como o direito de quem 

tem razão à sentença favorável. Se a sentença desfavorável tiver declarado a inexistência do 

direito alegado pelo autor, qual terá sido o fundamento do seu agir em juízo
178

?  

 A preocupação de parte da doutrina em evitar que o processo confundisse o 

reconhecimento desta incerteza essencial com uma renúncia resignada a sua função de servir 

como instrumento de efetiva tutela de direitos esbarrou sempre neste problema: se é preciso ter 

razão para ter ação, o que dizer daquele que age em juízo sem razão
179

? 

 Este, também o equívoco de Adolf Wach, para quem a ação é Rechtsschutzanspruch
180

, 

ou seja, o direito (rectius, a pretensão) de quem tem razão à proteção jurídica. A circunstância de 

que, para ele, a ação é exercida em relação ao Estado, de modo “più conforme alla tradizione 

germanica que a latina”, como a argúcia de Chiovenda não deixaria de perceber, não mitiga a 

fragilidade de sua teoria: o pudor histórico em manter a ação como um instrumento de quem tem 

razão esbarra nas limitações que a incerteza impõe ao processo; “trata-se, na realidade, de 
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 “Por un lado, se manifestó la corriente de doctrina denominada derecho concreto de obrar. Sostiene, en lo 

sustancial, esta línea de pensamiento, que la acción (pretensión) sólo compete a los que tienen razón. La acción no 

es el derecho; pero no hay acción sin derecho” (Couture, Fundamentos del derecho procesal civil, p. 64). 
178

 Carnelutti denunciou muito bem esta inconsistência, ao afirmar que “Una volta dunque si pensava che l’actio 

non fosse altro se non lo ius persequendi in iudicio quod sib i debetur, cioè lo stesso diritto contro l’avversario. A 

un certo punto, però, è venuta fuori un’obbiezione tanto semplice e valida da far meraviglia che per secoli e secoli i 

giuristi non ‘abbiano avvertita; il diritto di persequi in iudicio non spetta sollo quanto al quod sibi debetur, ma pure 

al quod sibi non debetur; uno può agire per la condanna di un altro a pargarli una somma anche se non ha contro 

di lui alcun diritto; il giudice gli darà torto ma non può rifiutare di decidere sulla sua domanda. Questo era un 

argomento perentorio per riconoscere l’autonomia del diritto di azione, poiché esso appartiene anche a chi non ha 

affatto il diritto sostanziale” (Carnelutti, Tratado del processo civile, p. 111). 
179

 Tornaghi pôe em evidência uma segunda crítica à teoria chiovendiana, também válida: "Eu estaria pronto a 

curvar-me diante do grande, sumo e respeitável mestre Chiovenda, se realmente o autor tivesse aquele poder, se o 

réu lhe estivesse sujeito. Mas a verdade é que não está e, perdoem-me a ousadia, Chiovenda viu uma miragem. 

Quem tem o poder de criar direitos  e obrigações para o réu, quem pode modificar-lhe a situação jurídica é o Estado, 

por meio de um órgão que é o juiz. Pouco importa que se chame a esse poder direito potestativo ou apenas poder 

jurídico. Quem realmente o tem é o Estado. Tanto é assim que, se o Estado (o juiz) julga o pedido do autor 

improcedente, com acerto ou sem ele, nada se mudará na situação do réu" (Tornaghi, A Relação Processual Penal, 

p. 128). 
180

 Lembre-se que, meio século depois, a doutrina alemã já passara a interessar-se não propriamente pela ação 

(Klagerecht), mas pela demanda (Klage), pedido de tutela, em sentido abstrato, a ser dada através da sentença: “Die 

Klage ist die Bitte um Rechtsschutz durch Urteil” (Schönke, Lehrbuch des Zivilprozessrechts, p. 166). Também para 

Lent e Jauernig, em 1961: “Daher ist die Klage ihrem Wesen nach Bitte um Gewährung von Rechtsschutz in Form 

eines Urteils” (Lent e Jauernig, Zivilprozessrecht, p. 109). A definição de Hellwig, mais antiga, de 1903, revela, por 

outro lado, alguma dubiedade, que a transição entre o concretismo e o abstratismo justifica: “Das Klagrecht ist als 

das Recht auf Rechtsschutz durch Urteilsfällung ein Recht gegen den Staat, aber nicht ein Anspruch auf 

Rechtsschutzgewährung in abstracto, sondern gegenüber einem bestimmten Gegner” (Hellwig, Lehrbuch des 

Deutschen, v. 1, p. 151). 
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concretismo incompatível com a incerteza do direito litigioso, em que cada vez mais parece 

imperar o dito do poeta, ‘io credo ch’ei credette ch’io credesse’”
181

.  

4.3 AÇÃO PARA LIEBMAN E SUA ESCOLA 

Para Liebman, cultor de uma teoria eclética sobre a ação, o direito de ação condiciona-se 

à reunião de determinadas condições
182

, embora não exija do autor que ele tenha, propriamente, 

razão
183

. Daí por que o caráter abstrato da ação, para Liebman, “no va intesa nel senso più 

comunemente ricevuto”. Isso, em razão de que “nel suo significato pieno e vero, l’azione non 

compete infatti a chiunque e non ha contenuto generico”
184

.  

A ação, para ele, é o direito, condicionado ao preenchimento de certos requisitos, à 

sentença de mérito, indistintamente “favorável ou desfavorável, justo ou injusto”
185

, porque 

“s’intende che le speranze dell’attore vanno più lontano e che il suo scopo ulteriore è quello di 

vincere. Ma solo l’esperimento dell’azione gli farà sapere se ha poi davvero ragione o torto; 

solo affrontando il rischio di perdere, l’attore potrà cercare di vincere”
186

. 

 Se a teoria eclética de Liebman não ignora a centralidade da dúvida no processo, a 

submissão da ação ao preenchimento de condições sujeita o seu pensamento às mesmíssimas 

críticas que se dirigiam ao concretismo; se a ação é o direito ao julgamento do mérito, o que 

justificaria o agir do autor quando a sentença julga extinto o processo, sem julgamento do 

mérito, com fundamento na carência da ação, pelo não preenchimento de uma de suas 

condições? 
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 Alvaro de Oliveira, Teoria e pratica da tutela jurisdicional, p. 34. 
182

 Nas palavras de Ada Pellegrini Grinover: “O direito de ação, embora abstrato, pode ser submetido a condições 

por parte do legislador ordinário. São as denominadas condições da ação, ou seja, condições para que legitimamente 

se possa exigir, na espécie, o provimento jurisdicional” (Grinover, Condições da ação penal, p. 26). 
183

 “il giudice, nel determinare il contenuto del suo provvedimento, si fa guidare unicamente dalla convinzione 

ch’egli viene formandosi nel corso del processo intorno agli elementi obbiettivi, di diritto e di fatto, riguardanti la 

causa, e che può essere in partenza soltanto oggetto di congetture più o meno fondate." (Liebman, Azioni 

concorrenti, in Problemi del processo civile, p. 46). 
184

 Liebman, Azioni concorrenti, in Problemi del processo civil, p. 46. 
185

 Cintra; Grinover; Dinamarco, Teoria Geral do Processo, p. 273. 
186

 Liebman, Azioni concorrenti, in Problemi del processo civile, p. 46. 
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 A solução, para Liebman, é ramificar o conceito de ação. Haveria a ação propriamente 

processual, cuja existência se subordina à verificação de condições, e a ação constitucional, 

fundamento político e teórico da ação processual
187

.  

Para ele, portanto, ao examinar e decidir sobre as condições da ação, o juiz não estará 

exercendo verdadeira jurisdição, mas um seu antecedente lógico. Reconhecida a carência, “in 

questo caso non c´è vero esercizio della giurisdizione, ma sontanto uso delle sue forme per fare 

quel vaglio preliminare (affidato per necessità agli stessi magistrati) che serve ad escludere in 

partenza quelle cause nelle quali fanno difetto le condizioni che si richiedono per l´esercizio 

della potestà giurisdizionale”
188

. 

O caráter parcialmente abstrato da ação não solucionaria inteiramente, todavia, o 

problema criado pelos concretistas. Se, para estes, a dificuldade é dar sustentação teórica ao 

exercício da atividade jurisdicional quando o autor não tem razão, o problema apenas se reduz, 

quando enfrentado pelos ecléticos, permanecendo embora essencialmente intocado. Se só tem 

ação quem preenche certas condições, qual é o fundamento da instauração do processo e da 

prestação da atividade jurisdicional quando o autor não tem ação? 

A vaga ação constitucional a que aludiu Liebman é uma hipótese, embora neste caso ela 

não seja tão irrelevante para o processo quanto ele próprio afirmou, ao tratar dela. Botelho de 

Mesquita imaginou um direito intermediário, um “direito à administração da justiça”, para 

distingui-lo do direito de ação propriamente dito
189

, e justamente porque “o Estado, porém, não 

está obrigado a prestar sua atividade jurisdicional apenas por lhe ter alguém solicitado que a 

prestasse, afirmando-se titular do direito de ação”
190

. Para ele, naturalmente, afirmar que o 

Estado não está obrigado a julgar simplesmente porque algum cidadão o pediu não significa 

dizer que a atividade jurisdicional dependeria do arbítrio do Estado e do humor de seus agentes. 

Jurisdição não é ato de graça, mas, para ele, ao mesmo tempo, condiciona-se ao preenchimento 
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 Liebman, Azioni concorrenti, in Problemi del processo civile, p. 43. 
188

 Liebman descreve-a como “questo potere di agire, del tutto generico e astratto, ha il suo posto ben definito nel 

diritto constituzionale e vi svolge una funzione di fondamentale importanza (e per convincersene basta pensare 

all´ipotesi di una sua qualsiasi limitazione). Ma, nella sua estrema astrattezza e indeterminatezza, esso non ha 

rilevanza alcuna nella vita e nel funzionamento pratico del processo, perché, spettando a chiunque in qualsiasi 

circonstanza, non permette di distinguere caso da caso, né di stabilire un collegamento tra il processo e la 

fattispecie concreta per la quale esso viene proposto” (Liebman, Azioni concorrenti, in Problemi del processo 

civile, p. 47). 
189

 Botelho de Mesquita, Da ação civil, p. 94. 
190

 Botelho de Mesquita, Da ação civil, p. 93. 
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de determinadas condições. Cândido Dinamarco deu a este direito à administração da justiça o 

nome de direito de demandar, sem todavia pretender mudar-lhe o significado essencial
191

. 

Este agir sem ação, em suma, é talvez o ponto que mais desconforto causa às teorias 

ecléticas, que, embora logicamente rigorosas, nunca conseguiram justificá-lo com desenvoltura. 

Ovídio Batista observou, por exemplo, se referindo ao “direito de administração da 

justiça”, que assim se “acaba criando uma quarta atividade estatal a ser inserida dentre as três 

manifestações do poder do Estado: a administração, a legislação e a jurisdição...”
192

. O mesmo 

se diz do direito de petição ou do direito ao processo. Seriam estes conceitos, que revelam certa 

dose de artificialismo, realmente necessários?  

Se o nominalismo de Guilherme de Ockham é com razão muitíssimo criticado, não se 

pode negar alguma relevância científica à sua navalha. Se as máximas “Numquam ponenda est 

pluralitas sine necessitate” e “Frustra fit per plura quod potest fieri per paucior” não são de 

aplicação rigorosa nas ciências da natureza, porque aí nem sempre o mais simples é o verdadeiro 

– a física de Newton é muito mais simples que a de Einstein, mas nem por isso mais correta, ou 

inteiramente correta -, e nem tampouco aquilo que se pode fazer com pouco é melhor ou mais 

eficiente do que aquilo que se faz com mais, isso não quer dizer que, nas ciências do espírito, 

devam-se admitir soluções desnecessariamente complexas. Talvez esta seja uma forma de 

expressar a crítica de Ovídio Batista sobre a Teoria Eclética, crítica esta que a ele também se 

deve fazer, quando se tratar da duplicação desnecessária do conceito de ação em ação material e 

ação processual.  

4.4 AÇÃO COMO DIREITO ABSTRATO 

Se o Bewegung des Begriffs ou o movimento (dialético) dos conceitos, na felicíssima 

expressão de Hegel
193

, revela na idéia subseqüente a anterior um aspecto eminentemente 

negativo, embora a esta regra não se deva atribuir o valor de máxima de validade universal, não 

é por outra razão que os processualistas alemães, que sucederam a Windscheid e Muther, tenham 
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 “o direito de demandar é incondicionado. Por mais inadmissível que seja o julgamento do mérito (julgamento da 

pretensão trazida) e por isso o processo deva ser extinto desde logo, a nenhum juiz é permitido deixar de apreciar a 

demanda, devendo fazê-lo ainda que seja para indeferir a petição inicial” (Dinamarco, Instituições de direito 

processual civil, t. 2, p. 115). 
192

 Ovídio Batista in Polêmica sobre a ação, org. Fabio Cardoso Machado e Guilherme Rizzo Amaral, p. 36. 
193

 Hegel, System der Wissenschaft, p. XLI. 
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desde logo aderido a um cada vez mais acentuado abstratismo, bem ao contrário dos juristas 

italianos, que resistiram, nunca deixando de se preocupar em conservar, na medida do possível, 

alguma coisa da actio interpretada à Justiniano. 

Degenkolb talvez tenha sido o primeiro jurista a formular uma concepção sistemática da 

ação como um direito abstrato
194

, e o fez, em 1877, como lembrou Alvaro de Oliveira
195

. Para 

ele, o direito de ação é Anwartschaft auf judicium - contra o adversário e, em relação ao Estado, 

Anwartschaft auf Urteil
196

. “Na perspectiva de Degenkolb, o direito de ação (Klagerecht) 

revela-se independemente da existência do direito material. Mostra-se necessário tão-somente 

afirme o autor um direito reconhecido e atenda a todas as exigências ou, no caso da ação 

declaratória, a um interesse jurídico, estando em ambas as hipóteses na convicção subjetiva de 

que o direito efetivamente exista”
197

. Em 1905, após maturar suas idéias em torno da ação 

(inclusive comparando-as com a posição de Chiovenda), Degenkolb reafirmaria que a ação "ist 

allerdings abstrakt in seiner Grundlage, allein von vornherein konkret gedacht in seiner 

Entwicklung”
198

. Plósz, embora equivocadamente considerado por todos totalmente abstratista, 

quando, em verdade, “adota na realidade uma teoria que ainda guarda alguns traços de uma 

mistura entre o direito processual e o material”, como notou, mais uma vez, Alvaro de 

Oliveira
199

, definia a ação como Recht auf Prozessbegründung, ou o “direito ao estabelecimento 

do processo”
200

.  

 Este conceito tornar-se-ia dominante na Alemanha em não muito tempo
201

 e, porque 

definida a ação com contornos pouco claros, entendida como sumamente abstrata, despertaria 

cada vez menos interesse na doutrina, que parece ter deslocado sua atenção para a Klage, que se 

pode traduzir como demanda. Para Nikisch, assim, a demanda é a requisição da tutela jurídica 
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 O ponto não passou despercebido a Alvaro de Oliveira, Teoria e pratica da tutela jurisdicional, p. 62. 
195

 Alvaro de Oliveira, Teoria e pratica da tutela jurisdicional, p. 62. 
196

 Anwartschaft é uma palavra de difícil definição e, mais ainda, de difícil tradução. O dicionário Duden, por 

exemplo, a define como uma pretensão (Anspruch), ou uma “begründete Aussicht auf etwas”, ou seja, a perspectiva 

fundada de algo. 
197

 Mais uma vez, Alvaro de Oliveira, Teoria e pratica da tutela jurisdicional, p. 63. 
198

 "..é, todavia, abstrata em seu fundamento, e pensada, desde o início, de modo concreto em seu desenvolvimento" 

(Degenkolb, Beiträge zum Zivilprozeß, p. 99). 
199

 Alvaro de Oliveira, Teoria e pratica da tutela jurisdicional, p. 65. 
200

 Sempre Alvaro de Oliveira, Teoria e pratica da tutela jurisdicional, p. 65. 
201

 Curioso que, embora certamente alheio aos desenvolvimentos da doutrina alemã,  como notou Sergio Bermudes 

(Bermudes, Direito Processual Civil: Estudos e pareceres, p. 168), Francisco de Paula Baptista tenha intuído o 

caráter autônomo da ação, embora não necessariamente abstrato, em 1855, na 1. edição de seu Compêndio de teoria 

e prática do processo civil. Para ele, "Acção (do verbo 'agere', obrar') é o direito de invocar a autoridade pública 

(juiz) e de obrar regularmente perante ella para obter justiça" (Paula Batista, Compendio de theoria e pratica do 

processo civil comparado com o commercial e de hermeneutica juridica, p. 10). 
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(ou, mais literalmente, da proteção do direito): “Die Klage als Rechtsschutzgesuch”
202

. Já para 

Schönke, é o pedido de tutela jurídica através da sentença: “Die Klage ist die Bitte um 

Rechtsschutz durch Urteil”
203

 . Lent e Jauernig, por seu turno, definem-na como o pedido de 

outorga da tutela jurídica em forma de sentença: “Daher ist die Klage ihrem Wesen nach Bitte 

um Gewährung von Rechtsschutz in Form eines Urteils”
204

. Para Leo Rosemberg, talvez o maior 

processualista de sua geração, “Klage ist das Gesuch um Gewährung von Rechtsschutz durch 

Urteil”
205

. 

 A pasteurização da noção de ação na Alemanha, ademais, talvez tenha contribuído para a 

relevância que o Streitgegestand (objeto do litígio), cujo desenvolvimento é paralelo à 

decadência da velha actio, passaria a ter entre seus juristas. É o que o a famosíssima sentença de 

Schwab, de 1954, demonstraria “In Mittelpunkt des Zivilprozeßrechts steht der 

Streitgegenstand”
206

, não mais a ação, nem tampouco a demanda.  Na Itália, ao contrário, o 

prestígio das teorias ecléticas, como a de Liebman, talvez tenha evitado este deslocamento do 

pólo metodológico do processo da ação para o objeto do litígio
207

.  

A teoria abstrata encontrou também adeptos na Itália. Para Carnelutti, por exemplo, 

“azione si dice per signficare il complesso di attività mediante le quali la parte svolge la sua 

collaborazione con il giudice per la giusta composizione dela lite”
208

. Embora pareça entendê-la 

apenas como ato, ou atividade, isso não quer dizer que Carnelutti também não a veja como o 

                                                        
202

 “Das wichtigste Rechtsschutzgesuch, von dem allein hier gesprochen werden soll, ist die Klage. Durch die Klage 

wird ein Erkenntnisverfahren (oben, § 3 I i) eingeleitet und sie zielt ab auf den Erlaß eines Urteils, durch das über 

die Rechtsbehauptung des Kl. mit bindender Wirkung für die Parteien (rechtskräftig) entschieden wird” (Nikisch, 

Der Streitgegestand im Zivilprozess, p. 141). Ou, como definiu em outra passagem: "Jede Klage enthält ein 

Rechtsschutzgesuch, eine Bitte oder Aufforderung an das Gericht, den Kläger in seiner rechtlichen Stellung zu 

schützen, und hierin wird im allgemeinen das Wesen der Klage erblickt, wenn man sich auch darüber klar ist, daß 

es außer der Klage noch andere Formen gibt, in denen die gerichtliche Hilfe angerufen werden kann" (Nikisch, Der 

Streitgegestand im Zivilprozess, p. 1). 
203

“A demanda é o pedido de tutela jurídica através da sentença” (Schönke, Lehrbuch des Zivilprozessrecht, p. 166). 
204

 “Desta forma, a demanda é, em sua essência, o pedido de outorga de tutela jurídica na forma de uma sentença” 

(Lent e Jauernig, Zivilprozessrecht, p. 109). 
205

 "Demanda é o pedido de outorga da tutela jurídica através da sentença" (Rosenberg, Lehrbuch des deutschen 

Zivilprozeßrechts, p. 361). Sobre a ação, a quem ele dedica muitíssimo menos atenção em seu manual do que à 

demanda, diz Rosenberg: “Infolgedessen hat man sich das, Klagrecht nicht nur aus seiner Verbindung mit dem 

Privatrecht und überhaupt mit jedem materiellen Recht gelöst und insofern abstrakt, sondern auch als eine res 

merae facultatis, als eine jedem zustehende Möglichkeit und des Rechtscharakters entkleidet zu denken” 

(Rosenberg, Lehrbuch des deutschen Zivilprozeßrechts, p. 400). 
206

 "O objeto do litígio situa-se no cerne do direito processual civil" (Schwab, Der Streitgegestand im Zivilprozeß, p. 

1). 
207

 Deslocamento este que não passou despercebido a Dinamarco, Fundamentos do processo civil moderno. v. II, p. 

117. 
208

 Carnelutti, Tratato del processo civile, p. 110. 
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poder, porque “il diritto interviene a dotare la parte di un potere, al quale s’è dato e si continua 

a dare, perché è destinato a garantire l’azione, lo stesso nome di azione”
209

 
210

. 

O pensamento do uruguaio Eduardo Couture é também digno de nota. Embora fiel aos 

fundamentos da teoria abstrata, ele acabou por desenvolver um pensamento próprio sobre a ação. 

Não propriamente em relação à sua definição, “poder juridico de acudir a la jurisdicción”
211

, 

que “existe siempre: con derecho (material) o sin él; con pretensión o sin ella”
212

,  em 

consonância com as demais definições abstratas, mas em relação ao seu fundamento último. Para 

Couture, “la acción civil no difiere, en su esencia, del derecho de petición ante la autoridad. 

Éste es el género; aquélla es una especie”
213

, porque “el derecho de petición, configurado como 

garantía individual en la mayoría de las Constituciones escritas, y considerado por los 

escritores clásicos del derecho constitucional como una expresión formal, pues ese derecho es 

inseparable de toda organización en forma de Estado, se ejerce, indistintamente, ante todas y 

cualesquiera autoridades. El Poder Judiciario no tiene por qué ser excluído de los órganos y 

autoridades ante los cuales los particulares pueden ejercer el derecho de petición”
214

.  A ele, 

aderiu Sergio Bermudes, para quem "inexista razão de ordem histórica, ou lógica, para retirar a 

ação da categoria dos direitos de petição, cujo exercício é assegurado pela ordem 

constitucional. Não há dúvida de que o direito de invocação da jurisdição não exaure o elenco 

dos direitos de petição aos poderes públicos. Entretanto, não há motivos para negar que o 

direito de petição seja gênero que tem a ação judicial como uma de suas espécies"
215

. 

                                                        
209

 Carnelutti, Tratato del processo civile, p. 110. 
210

 Carnelutti destoa substancialmente dos demais, no entanto, apenas quando trata do sujeito passivo do direito de 

ação. Para ele, não o Estado, mas sim o próprio juiz. Para ele, “ma restava il problema del soggetto passivo di 

questo diritto; ed è per la soluzione di questo problema che la riluttanza accennata poco fa ad ammettere un diritto 

della parte, soggetta al comando del giudice, verso il giudice medesino, ha ritardato e continua a ritardare il 

cammino della scienza. Poche strade sono state faticose come quella che ha messo capo prima al distacco del 

diritto processuale della parte dal suo diritto materiale e po alla definizione del diritto soggettivo processuale. 

Costretta ad ammettere che questo diritto non può rivolgersi contro l’altra parte, ma recalcitrante di fronte 

all’altro corno dei dilemma (o verso l’altra parte o verso il giudice), la scienza ha cercato una via d’uscita 

considerandone come soggetto passivo nientemento che lo Stato. L’errore di tale soluzione è però manifesto posto 

che il rovescio del diritto è tale l’obbligo, cioè alla prevalenza di un interesse garantito mediante un potere non può 

non corrispondere la subordinazione di un interesse altrui; ma qual mai interesse dello Stato vien subordinato 

all’interesse della parte, che chiede il giudizio? Manifestamente un interesse opposto a a codesto interesse esiste; 

ma non è già l’interesse dello Stato, sibbene l’interesse del giudice, il quale per rendere il giudizio deve lavorare 

spendendo a tal fine un tempo e una fatica, che potrebbe dedicare con suo maggior vantaggio alla soddisfazione dei 

propri bisogni” (Carnelutti, Tratato del processo civile, p. 112). A opinião de Carnelutti é equivocada, como 

pormenorizadamente demonstrou Rocco (Rocco, Trattato di diritto processuale civile, v.1, p. 276). 
211

 Couture, Fundamentos del derecho procesal civil, p. 68. 
212

 Couture, Fundamentos del derecho procesal civil, p. 68. 
213

 Couture, Fundamentos del derecho procesal civil, p. 77. 
214

 Couture, Fundamentos del derecho procesal civil, p. 75. 
215

 Bermudes, Direito Processual Civil: Estudos e pareceres, v.1, p. 172. 
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 A idéia é engenhosa, embora tenda a inchar desnecessariamente o conceito de direito de 

petição. Talvez seja esta construção mais fruto da necessidade de alicerçar constitucionalmente o 

direito de ação, o que as Constituições não faziam antes tão claramente como hoje
216

, do que 

propriamente o resultado de uma verdadeira identidade. O processo judicial, ademais, não deve 

ser ontologicamente identificado com as diversas espécies de processo administrativo (a 

imutabilidade que a coisa julgada processual proporciona – e só é lícito falar em coisa julgada 

administrativa por derivação e em sentido impróprio – é exclusiva do processo judicial),  a 

despeito de certas correntes modernas tenderem a defendê-lo, sobretudo por consistir a ação na 

ultima ratio dos cidadãos na defesa de direitos violados e, também, pela gravidade que a lei 

atribui aos resultados do processo, como a coisa julgada material. É talvez cientificamente mais 

correto circunscrever o direito de petição às relações entre cidadão e o Estado, apenas enquanto 

Administração
217

. 

4.5 NEOIMANENTISMO OU NEOMATERIALISMO 

A despeito do esforço eclético em suavizar os postulados abstratos, não foi possível 

evitar que o desenvolvimento da ação como um direito abstrato produzisse conseqüências 

negativas. A dissociação radical entre “ter ação” e “ter direito”, ou ter “razão”, e a redução do 

processo à qualidade de simples instrumento técnico para a atuação do direito material, ou da 

“vontade concreta da lei”
218

, como substituto civilizado da autotutela, que o pacto social proibira, 

tornou-o excessivamente asséptico.  

Para o processualista pareceu ter-se tornado desimportante que a vontade concreta da lei, 

atuada pela sentença, produzisse injustiças. Pelo contrário, as restrições impostas pelo princípio 

da tripartição do poder exigiriam esta isenção; a preocupação com o justo, em outras palavras, 

colocaria em risco a imparcialidade com que o juiz, “bouche qui prononce les paroles de la loi, 

des êtres inanimés qui n'en peuvent modérer ni la force, ni la rigueur”
219

, deveria atuar a 

vontade concreta da lei. 

                                                        
216

 É o que denota a seguinte ponderação de Sergio Bermudes, escrita em 1983, antes portanto da promulgação da 

vigente Constituição: "Só por si, a teoria da ação como direito abstrato não é suficiente para vinculá-la à ordem 

constitucional, subordinada à qual a ação, como instituto de direito processual, deve ser analisada..." (Bermudes, 

Direito Processual Civil: Estudos e pareceres, v. 1, p.170). 
217

 Confira-se a crítica de Dinamarco, Fundamentos do processo civil moderno. v. I, p. 117. 
218

 Na clássica definição de Chiovenda. 
219

 Montesquieu, De l’Esprit des Lois: Ouvres, t. III, p. 22. 
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 Se a ação não é a arma que o direito objetivo (posto, ou natural) reserva ao titular de um 

direito subjetivo, lesado ou ameaçado, para defendê-lo contra aquele que o viola, nem mesmo o 

direito de quem tem razão à tutela jurídica, mas sim um direito abstrato direcionado ao Estado, 

limitado ao direito de pedir a outorga da jurisdição, ou mesmo de pedir a tutela jurídica, isso 

não deixaria os direitos, de certo modo, menos protegidos? 

 O vigoroso desenvolvimento, no Brasil, de uma renovada teoria da ação como direito 

material colocaria em evidência as insatisfações que o abstratismo causara e também as suas 

fraquezas. 

 Este “neomaterialismo”, ou “neoimanentismo”, de Pontes de Miranda e Ovídio Batista, 

assenta-se sobre uma premissa de larga aceitação: de que direito material e processo são dois 

planos distintos do ordenamento jurídico, e desta premissa desenvolve o raciocínio de que a cada 

um deles corresponde uma ação distinta. A primeira, material, “inflamação do direito ou da 

pretensão”
220

,  para Pontes de Miranda, e “que é o agir para a realização do próprio direito”, 

segundo Ovídio Batista
221

; e a ação processual, que é, para Ovídio Batista, o agir para obter a 

prestação da tutela jurisdicional
222

, e, para Pontes Miranda, cujos pensamentos sobre a questão, 

embora inconstantes ao longo de sua longeva produção científica
223

, mantiveram-se, em 

essência, sempre fiéis à dualidade fundamental entre ação material/ação processual, meramente o 

“agir em juízo”
224

.  

 Guilherme Estellita, em obra já antiga e não tanto mais consultada, sustenta posição 

semelhante àquela de Pontes de Miranda e Ovídio Batista. Segundo ele, há que se distinguir o 

conceito de direito de ação do conceito de direito de demandar. O primeiro, entendido sob esta 

perspectiva imanentista, como “simples atributo do direito subjetivo, pelo qual se lhe assegura o 

                                                        
220

 Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado. v. 1,  p. 116. 
221

 Ovídio Batista in Polêmica sobre a ação, org. Fabio Cardoso Machado e Guilherme Rizzo Amaral, p. 19. 
222

 Ovídio Batista in Polêmica sobre a ação, org. Fabio Cardoso Machado e Guilherme Rizzo Amaral, p. 19. 
223

 A evolução do pensamento ponteano foi descrita com detalhes por Alvaro de Oliveira, Teoria e prática da tutela 

jurisdicional, p. 40 e seguintes. 
224

 Guilherme Recena expõe com clareza a distinção: “A relação entre os dois planos pode ser explicada, em largas 

linhas, da seguinte maneira: a ação material – que originariamente competia ao titular do direito e da pretensão, 

mas que hoje, salvo raríssimas exceções, é vedada pelo ordenamento (enquanto exercício arbitrário das próprias 

razões ou autotutela) – será invocada por meio da “ação” processual (isto é, deduzida como objeto litigioso de um 

processo). Verificada a sua existência pelo juiz, este procederá ao agir material (agora já declarado legítimo), 

cabendo, então, ao Estado realizar o direito, no lugar do seu titular, contra ou independentemente da vontade do 

sujeito passivo. O agir material do particular transmuda-se, assim, em agir do juízo, verificando-se uma 

superposição do plano processual ao plano material” (Recena, A doutrina das ações de Pontes de Miranda e a 

classificação das sentenças condenatórias e executivas à luz do direito positivo brasileira, in Teoria quinária da 

ação - estudos em homenagem a Pontes de Miranda nos trinta anos de seu falecimento (coord. Eduardo Costa, José 

Mourão e Pedro Nogueira), p. 268. 
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amparo da força social”
225

; o segundo, o poder “que dá vida ao processo”
226

. Não deixa de ser 

outro modo de expressar a intenção ponteana de preservar a utilidade científica do conceito 

material de ação. 

 Se este neomaterialismo expôs com precisão as limitações da teoria abstrata, ao criticar-

lhe a indiferença com que encara a tutela dos direitos, ressente-se também de uma duplicação 

desnecessária. O conceito de ação material é muito mais filho de uma espécie de saudosismo da 

actio romana, um modo de tentar dar-lhe sobrevida, do que uma exigência que a natureza das 

coisas impõe. Se Ovídio Batista critica a teoria abstrata pela duplicação da ação em 

constitucional e processual, peca também ele quando a duplica, desnecessariamente, invertendo 

embora o ponto de vista através do qual encara a questão. É de aplicar-se também a esta teoria a 

máxima ockhniana de que “numquam ponenda est pluralitas sine necessitate”.  

Se ele se defende dos críticos condenando-os por baralhar os planos material e 

processual
227

, afirmando, ao retrucar a Alvaro de Oliveira, que “como se vê, quem não leva em 

conta a `necessária separação entre os dois planos´ é ele, não Pontes”
228

, a verdade é que a 

ação material consubstancia concepção que em nada interessa, efetivamente, ao processo, 

exatamente porque “semelhante faculdade de pretender constitui um flatus vocis, quando se 

deseja construí-la no plano material e fora do processo, visto que, fora do processo, não se 

encontra a conduta ativa em que tal faculdade possa consistir. Por outro lado, é uma 

inadmissível e inútil duplicação da ação, se for apresentar, na tentativa de lhe proporcionar 

algum conteúdo prático, na mesma esteira de Windscheid, como faculdade de se impor na via 

judiciária”
229

, nem parece tampouco útil ao direito material, o que a consulta às obras civilistas, 

que constróem seus sistemas sobre direitos e pretensões, ao nada falaram sobre a ação de direito 

material, dá a entender. 

4.6 A AÇÃO HOJE 

 “Sería vano sostener que cada una de estas tendencias tiene toda la razón. Lo sería, 

asimismo, decir que todas ellas están desprovistas de fundamento”, como bem disse Couture
230

. 
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 Estellita, Direito de ação, direito de demandar, p. 117. 
226

 Estellita, Direito de ação, direito de demandar, p. 117. 
227

 Como fez contra Alvaro de Oliveira, Teoria e prática da tutela jurisdicional, p. 76. 
228

 Ovídio Batista in Polêmica sobre a ação, org. Fabio Cardoso Machado e Guilherme Rizzo Amaral, p. 76. 
229

 Nossa, também, a certeira crítica de Alvaro de Oliveira, Teoria e prática da tutela jurisdicional, p.60. 
230

 “Sería vano sostener que cada una de estas tendencias tiene toda la razón. Lo sería, asimismo, decir que todas 

ellas están desprovistas de fundamento. Cada una de estas corrientes de pensamiento, en las cuales han trabajado 

numerosos autores, muchos de ellos eminentes, corresponden a particulares modalidades del derecho positivo, a 
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Se, por um lado, o reconhecimento da incerteza essencial ao processo revela um aspecto do 

fenômeno processual que não pode ser ignorado, deve este postulado implicar a irrelevância 

processual da preocupação com o justo e com a tutela de quem tem efetivamente razão? Esta é 

uma conclusão inaceitável, porque contrária à natureza humana, que vê na jurisdição, desde 

tempos imemoriais, a constante e perpétua busca pelo suum cuique tribuere e, na justiça, a 

virtude cujo objeto é, precisamente, esta atribuição. 

  A solução oposta, todavia, é também falha. A preocupação de que o processo sirva a 

quem tem razão, desprezando-se a dúvida essencial que lhe marca indelevelmente, acaba por 

criar um problema aparentemente insolúvel. Se só tem ação quem tem razão, ou se só tem ação 

quem preenche determinadas condições, o que dizer do agir em juízo daquele que, no primeiro 

caso, não tem razão, ou daquele que, no segundo, não preenche estas condições? 

 Este impasse, no entanto, não demoraria a ser superado. Da Itália – como de hábito – 

novos ventos recolocaram em questão a natureza da ação
231

. La garanzia constituzionale 

dell’azione ed il processo civile, de Luigi Paolo Comoglio
232

, talvez represente a síntese das 

mudanças que estes novos ventos traziam, como o próprio título da obra demostra. Na 

Alemanha, lamentavelmente, os estudos sobre a ação (Klagerecht) não passaram por este 

verdadeiro renascimento, talvez porque lá o interesse da doutrina havia já se deslocado demais 

para a demanda (Klage) e, depois, para o objeto do litígio (Streitgegenstand). 

                                                                                                                                                                                   
sus respectivas tradiciones históricas, a la formación intelectual de cada escuela” (Couture, Fundamentos del 

derecho procesal civil, p. 67). 
231

 Proto Pisani demonstra muito bem a mudança de perspectiva, ao tratar da constitucionalização da ação e da 

renovada preocupação com a efetiva tutela de direitos: “Concludendo, mi sembra di potere affermare che se 

l’elaborazione ottocentesca e dei primi anni di questo secolo della categoria del diritto di azione come categoria 

generale atipica ha consentito di raccordare automaticamente e necessariamente diritto sostanziale (tuti i diritti 

sostanziali) e tutela giurisdizionale civile, e di superare quindi i limiti intrinseci ad un sistema di tutela 

giurisdizionale che ancora risentiva l’influenza della tipicità delle azioni del diritto romano classico, oggi la 

constituzionalizzazione del diritto de azione, avvenuta in un contesto (normativo) che pone como principio 

ideologico di riferimento il superamento dell’eguaglianza in senso formale, impone di adoperarsi per eliminare le 

conseguenze causate dalla cesura creatasi tra diritto sostanziale (singoli diritti sostanziali) e processo, studiando le 

tecniche attraverso le quali sia possible consentire che il processo assolva la sua funzione instituzionale di 

strumento diretto a ‘dare per quanto è possibile praticamente a chi ha un diritto tutto quello e proprio quello 

ch’egli ha diritto de conseguire’ ai sensi del diritto sostanziale” (Proto Pisani, Lezione di diritto processuale civile, 

p. 54). 
232

 Comoglio exemplifica as conseqüências propriamente processuais da garantia constitucional da ação: 

“Eguaglianza e contraddittorio delle parti dinanzi al giudice; preconstitutizione per legge del giudice naturale; 

soggezione del giudice sotanto alla legge; divieto di instituzione di giuidici straordinari o speciali; indipendenza ed 

imparzialitá degli organi giurisdizionali” (Comoglio, La garanzia constituzionale dell’azione ed il processo civile). 
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Abandonou-se, em primeiro lugar, a equivocada perspectiva que Cândido Dinamarco 

chamou de processo civil do autor, ou seja, a boa vontade com que o ordenamento sempre tratou 

o autor da ação, como se só por propor a ação tivesse ele maior probabilidade de ter razão
233

. 

 Como corolário desta nova perspectiva, mais isonômica entre autor e réu, erige-se a 

defesa, autônomo contraponto negativo da ação
234

, em um “conjunto de poderes e faculdades 

que permitem ao demandado opor-se à pretensão do autor, pleiteando a sua rejeição”
235

. “En 

este primer sentido, la excepción es, en cierto modo, la acción del demandado. Era éste el 

alcance del texto clásico reus in exceptione actor est”
236

. Diferente entre elas apenas a 

circunstância de que o direito de defesa “não inclui o poder inicial de dar partida à máquina 

judiciária, pela óbvia razão de que o réu, quando chega ao processo pela citação, já o encontra 

instaurado”
237

 
238

 
239

. Como bem notou Fazzalari, em suma, “Non è esatto che abbia azione 

soltanto la parte che promuove il processo (così, nel processo civile, l’attore); ha la propria 

azione qualsiasi altra parte (così, ancora nel processo civile, il convenuto, il’interveniente): 

infatti ciascuna parte ha una serie de poteri, facoltà, doveri, assegnatile proprio per realizzare, 

con una serie de atti, la sua partecipazione al processo, quindi il contraddittorio”
240

. O direito 

de defesa é também abstrato, como o direito de ação
241

. 

                                                        
233

 "A parificação conceitual de ação e defesa constitui também manifestação da moderna tendência a repudiar o 

método que, com uma pitada de sarcasmo, vem sendo chamado processo civil do autor. O processo civil não é feito 

para dar razão a este ou para oferecer tutela jurisdicional necessariamente a quem a pediu em primeiro lugar, mas a 

quem tiver razão. Já é tempo de, uma vez reveladas e já amadurecidas essas idéias inerentes à isonomia processual, 

retificar os conceitos e eliminar as grandes distinções conceituais que a doutrina tradicional estabelece entre ação e 

defesa" (Dinamarco, Instituições de direito processual civil, t. 2, p. 301). 
234

 Zanzucchi, em 1946, não fala em defesa, mas em bilateralidade da ação. O conteúdo do conceito é, todavia, o 

mesmo: “La potestà di agire giudizialmente spetta non solo a chio, in base ad essa, si faccia a proporre una 

domanda in giudizio, al fine di instaurare un processo: attore, ma anche a quelli di fronte a cui la domanda stessa è 

proposta: convenuto (c.d. bilateralità dell’azione)” (Zanzucchi, Diritto processuale civile, t.1, p. 178). 
235

 Dinamarco, Fundamentos do processo civil moderno, v. I, p. 306. 
236

 Couture, Fundamentos del derecho procesal civil, p. 89. 
237

 Dinamarco, Fundamentos do processo civil moderno, v. II, p. 300. 
238

 O conceito de ação, assim, “inclui os poderes de iniciativa e participação; o de defesa, somente participação” 

(Dinamarco, Fundamentos do processo civil moderno, v. II, p. 301), sendo “ovvio che le facoltà, i poteri, i doveri 

assegnati dalla legge al convenuto non sono di contenuto uguale a quelli assegnati all’attore (sebbene fra le 

posizioni che compongono le due ‘azioni’ vi sia, e on possa non esserci, simmetria: proprio perché attacco e difesa, 

lo scambio dei colpi, possano essere paritetici” (Fazzalari, Istituzioni di diritto processuale, p. 405). 
239

 “La diferencia que existe entre acción y excepción, entre ataque y defensa, es que en tanto el actor tiene la 

iniciativa de litigio, el demandado no la tiene y debe soportar, a su pesar, las consecuencias de la iniciativa de lo 

demandante. Existe para él una verdadera necessitas defensionis” (Couture, Fundamentos del derecho procesal 

civil, p. 91). 
240

 Fazzalari, Istituzioni di diritto processuale, p. 405. 
241

 “Para poder oponerse a una demanda no se necesita tener razón. El demandado también puede actuar con 

conciencia de su sinrazón y oponerse a una demanda fundada. Pero su razón o falta de razón no pueden ser 

juzgadas en el trascurso del juicio, para detener o para no dar andamiento a su oposición, sino que se actúa tal 

como si el derecho a oponerse fuera perfecto, hasta el momento de la sentencia. El demandado, con razón o sin 
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 Pôs-se em evidência, ainda, o caráter dinâmico da ação e da defesa. Ação e defesa não 

consistem, unicamente, no direito (ou o poder) de pedir, na petição inicial e na contestação, 

respectivamente. A ação não é um direito (ou poder) estático, nem tampouco “la facoltà di 

iniziare il processo, sulla quale si è per tanto tempo incentrato il concetto di azione; ma, 

appunto, la serie de posizioni spettanti alla parte (o quanto della serie rimane), la sequenza che 

la concerne”, devendo ser encarada sob um ponto de vista dinâmico
242

, “não como um poder, 

mas um feixe de situações jurídicas ativas que legitimam a iniciativa de dar início ao processo”. 

O mesmo se diga do direito de defesa, que “tanto quanto a ação, ele também se resolve em um 

feixe de possibilidades de atuar e formular exigências, com análoga finalidade (preparar o 

julgamento favorável ao réu)”
243

. 

Deve-se abandonar, por fim, os resquícios de concretismo que contaminam as teorias 

ecléticas. A ação deve ser entendida, assim, como um direito abstrato e incondicionado de agir 

em juízo e também à outorga da jurisdição (seja ela favorável ou desfavorável, seja ela uma 

sentença de mérito ou terminativa, despacho ou decisão interlocutória), garantido 

constitucionalmente (CF, art. 5º, XXXV)
244

. “La sua sussistenza e il suo esercizio prescindono 

dall’esito del processo, e dunque, dall’esistenza del diritto sostanziale”
245

, como sentenciou 

Fazzalari.  

O mesmo se diga do direito de defesa, cujo fundamento positivo último reside no mesmo 

dispositivo. Ambas são, em síntese, como dizem os juristas ingleses e norte-americanos, o direito 

que cada um tem de ter his day in Court
246

, independentemente de ter ou não razão
247

.  Se 

                                                                                                                                                                                   
ella, reclama del juez que se le absuelva de la demanda; nadie puede privarle de ese derecho” (Couture, 

Fundamentos del derecho procesal civil, p. 95). 
242

 Assim também Ugo Rocco: “Abbiamo veduto come la pretesa individuale al rendimento della prestazione 

giurisdizionale, unica nel suo complesso, si scindi in una molteplicità di ragioni o pretese al rendimento dei singoli 

atti giurisdizionali constituenti singoli stadi o momenti del processo, di cui la prestazione giurisdizionale si 

compone” (Rocco, Trattato di diritto processuale civile, v.1, p. 283). 
243

 Dinamarco, Fundamentos do processo civil moderno, v. II, p. 302. 
244

 “A garantia de acesso ao Judiciário – poder, no entender de alguns; direito, para outros – está prevista em sede 

constitucional (CF, art 5º, XXXV) e denomina-se ação. Vista por este ângulo, constitui garantia de acesso ao 

mecanismo estatal de solução de controvérsias, denominado ‘processo’. É assegurada a todos a possibilidade de 

serem ouvidos em juízo, que não pode ser obstada ainda que o pedido não apresente mínimas condições de ser 

examinado (Bedaque, Efetividade do processo e técnica profissional, p. 230). 
245

 Fazzalari, Istituzioni di diritto processuale, p. 409. 
246

 "The day on which the cause is reached for trial in pursuance of the forms and methods prescribed by the law; 

hence the opportunity to resist the enforcement, as of a penalty, whether or not one may have any legal grounds for 

doing so. It is a rule as old as the law, and never more to be respected than now, that no one shall be personally 

bound until he has had his day in court, by which is meant until he has been duly cited to appear, and has been 

afforded an opportunity to be heard” (Ludes, Corpus Juris Secundum – a complete restatement of the entire 

American Law, as developed by all reported cases, v. 25A, p. 476). 
247

 “O direito de demandar é incondicionado. Por mais inadmissível que seja o julgamento do mérito (julgamento de 

pretensão trazida) e por isso o processo deva ser extinto desde logo, a nenhum juiz é permitido deixar de apreciar a 
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mesmo Deus, como observou um velho juiz inglês, ouviu Adão antes de puni-lo, com muito 

mais razão nós homens, essencialmente falíveis, devemos antes ouvir
248

. Audiatur semper et 

altera pars
249

. 

A ação também não é de titularidade apenas do litigante que, embora equivocado, age de 

boa-fé e com sinceridade. Como observou Couture, “Configuró una desviación de la esfera 

propria de esta doctrina, la exigencia de reclamar en el demandante un convencimento sincero 

de su derecho”, precisamente porque “la acción, pues, vive y actúa con prescindencia del 

derecho que el actor quiere ver protegido. No sólo la pretensión infudada, sino también hasta la 

temeraria, la pretensión del improbus litigator, merece la consideración de la actividad 

jurisdiccional hasta su ultimo instante”
250

. 

A ação sob esta perspectiva constitucional não corresponde, no entanto, apenas ao direito 

de agir em juízo, mas o direito a um agir justo em juízo. Quer-se dizer com isto que, como 

observou Mauro Cappelletti, "non basta che tutti i cittadini, anzi tutti i soggetti anche non 

cittadini, possano agire e possano diferendersi in giudizio. È anche necessario che il giudizio si 

                                                                                                                                                                                   
demanda, devendo fazê-lo ainda que seja para indeferir a petição inicial (art. 295). O primeiro e mais amplo dos 

efeitos da demanda, que é o de formar o processo, já estará então produzido pela simples apresentação da petição 

inicial. A garantia constitucional da ação, em seu significado mais amplo, é antes de tudo a garantia de que será 

ouvido em juízo todo aquele que trouxer ao Estado-Juiz uma alegação de direito violado ou posto em ameaça: tal é o 

primeiro dos significados do inc. XXV do art. 5º da Constituição Federal (assegurar a cada um his day in court). 

Nem a lei nem o juiz poderia excluir de qualquer apreciação uma demanda, pelo fundamento de considerar prima 

facie que o julgamento do mérito não será admissível. Mesmo que manifestamente falte uma das condições da ação 

(carência de ação), ou que haja outro processo pendente ple a mesma causa (litispendência), ou que a matéria já haja 

sido julgada antes (coisa julgada), ou ainda quando a petição inicial seja muito mal redigida ou até mesmo 

ininteligível etc., constiui dever elementar do juiz a explicitação desses motivos, despachando a petição inicial e 

declarando extinto o processo desde logo – sem jamais negar-se a despachar (CPC, art. 295, inc. I). Tal  conduta 

afrontaria diretamente o disposto na Constituição Federal”  (Dinamarco, Instituições de direito processual civil, v. 2, 

p. 115). Isso não quer dizer, por óbvio, que o juiz não possa recusar-se a julgar o mérito, quando ausentes condições 

de admissibilidade. Ele só não poderá, como bem disse Dinamarco, em qualquer caso, recusar-se a despachar. 
248

 “It is fundamental that every man have his ‘day in court’, and we have no doubt that an appropriate procedure 

exists, for, as quaintly observed by an ancient English judge, in the case of Rex v. Mayor of Oxford, Palmer, 453: 

‘The laws of God and man both give the party an opportunity to make his defense, if he has any. I remember to have 

heard it observed by a very learned man upon such an occasion that even God himself did not pass sentence upon 

Adam, before he was called upon to make his defense. “Adam”, says God. “where art thou?… Hast thou eaten 

of the tree whereof I commanded thee that thou shouldest not eat?” And the same question was put to Eve also.’” 

Tenn.-In re Cumberland Power Co., 249 S.W. 818,821, 147 Tenn. 504” (Ludes, Corpus Juris Secundum – a 

complete restatement of the entire American Law, as developed by all reported cases. v. 25A, p. 476). 
249

 “El precepto audiatur altera pars aparece impuesto por un principio inherente a la justicia misma, o sea su nota 

típica de alteralidad o bilateralidad. El principio de que ‘nadie puede ser condenado sin ser oído’ no es sólo una 

expresión de la sabiduría común. Es una regla necessaria del derecho procesual civil” (Couture, Fundamentos del 

derecho procesal civil, p. 97). 
250

 Afirmar que o litigante de má-fé tem ação não quer dizer que o abuso deste direito não seja punível. Para isso 

existem as diversas espécies de pena e desestímulos para o litigante de má-fé. “Pero el uso improprio de la acción 

no debe desorientar a quien desee conocer su naturaleza. Cuando más, debe obligarle a distinguir entre el derecho 

y las consecuencias injustas o perjudiciales de su ejercicio” (Couture, Fundamentos del derecho procesal civil, p. 

72).  Degenkolb discorda, sustentando que só tem direito de ação quem age auf gutem Glauben. Para ele, basta uma 

subjektive Wahrheitigkeit (veracidade subjetiva) para que se possa dizer titular da ação o demandante. 
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svolga con tute quelle garanzie processuali (...), senza le quali il processo non è quel due 

process of law..."
251

 
252

. 

Ao direito do autor (e também do réu) de agir em juízo contrapõe-se o dever 

incondicionado do estado de outorgar a jurisdição, ainda que para negar a pretensão de quem 

pede (o autor, com a demanda inicial ou no curso do processo; o réu, com os pedidos formulados 

no curso do processo e, antes de todos, o pedido de improcedência que a contestação contém), 

seja julgando o mérito seja através da absolvição da instância – a recusa em decidir o mérito, 

pela falta de uma das condições de admissibilidade.  

A ação consiste, assim, em um direito de dupla face. Sob uma perspectiva ativa, o direito 

de agir em juízo; sob uma perspectiva passiva, o direito à outorga da jurisdição pelo Estado. De 

nada adianta meramente agir em juízo, se o Estado recusar-se a se pronunciar sobre a demanda. 

De nada também adianta o direito à outorga da jurisdição, sem o agir instrumental, através do 

qual o demandante provoca o Estado a outorgá-la. Esta dupla face do direito de ação foi 

perfeitamente identificada por Carnelutti, segundo o qual “come la parola giurisdizione, così la 

parola azione ha due significati, in quanto vale a indicare, insieme, l’attività e il pottere delle 

parti”
253

. 

Não se deve, todavia, aderir a um certo entusiasmo em reaproximar o direito de ação, 

abstrato e incondicionado como ele é,  a um determinado resultado qualquer. O direito de ação (e 

também o direito de defesa) é direito a um instrumento, não a um resultado.  O direito, noutros 

termos, a um processo justo, ao due process of law do direito norte-americano
254

, que é “mais 

que uma garantia: ‘é o conjunto de garantias constitucionais que, de um lado, asseguram às 

partes o exercício de suas faculdades e poderes processuais e, do outro, são indispensáveis ao 

correto exercício da jurisdição’. Na sua redução mais sintética, é uma garantia de justiça e 

consiste no direito ao processo, ou seja, direito ao serviço constitucional corretamente prestado 

e às oportunidades que o conjunto de normas processuais-constitucionais oferece para a defesa 

                                                        
251

 Cappelletti, Processo e ideologie, p. 501. 
252

 .“como o juiz, no exercício da função jurisdicional, atua pela via daquele mecanismo denominado ‘devido 

processo legal’, ação nada mais é que o direito a este instrumento, com todas as garantias constitucionais a ele 

inerentes”. Por isso, “considerada por este prisma, ação confunde-se com garantia constitucional ao devido 

processo legal. Todos a possuem, independentemente de qualquer juízo de valor realizado sobre a situação de 

direito material trazida para exame do juiz” (Bedaque, Efetividade do processo e técnica profissional, p. 231). 
253

 Carnelutti, Tratado del processo civile, p. 110. 
254

 Com razão Comoglio, e esta mesma razão vale para o direito brasileiro, quando considera análoga a evolução da 

ação do direito romano-germânico  à evolução do princípio do due process: “L’analogia con l’evoluzione del 

principio di due process of law si rafforza, dunque, nella coincidenza di prospettive fra la nostra Constituzione...” 

(Comoglio, La garanzia constituzionale dell’azione ed il processo civile, p. 157). 
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judicial de direitos e interesses”
255

.  Esta a conclusão, correta, de Bedaque, para quem “a 

garantia constitucional representa não mero direito formal ao processo, mas garantia a um 

processo justo”
256

, devendo-se conceber processo justo, ainda segundo ele, “como aquele apto a 

proporcionar ao titular do direito a tutela adequada”
257

.  

Pertinente o uso do adjetivo “apto”, porque constitui evidente exagero pretender atestar a 

justiça de um resultado apenas conferindo a justiça do itinerário que conduziu a ele. Muito 

embora não haja resultado legítimo sem procedimento legítimo, isso não quer dizer que o 

procedimento legítimo conduza, inexoravelmente, ao resultado justo; muito menos que o 

resultado justo é justo apenas porque resultado de um procedimento legítimo. 

 Mas se para se ter ação é absolutamente irrelevante ter-se razão, não se estaria 

consagrando o mais absoluto indiferentismo, alheio às novas tendências que ressaltam o aspecto 

instrumental do processo e põem em evidência a relevância de seus escopos, inclusive aqueles 

não propriamente jurídicos? Não seria este abstratismo um resquício do liberalismo oitocentista, 

mais preocupado com a igualdade formal – a paridade duelística de armas – entre os litigantes do 

que, propriamente, com a efetiva tutela de direitos? 

 A solução para este aparente retrocesso não está no retorno ao concretismo ou, pior, ao 

imanentismo, mas na valorização da tutela jurisdicional, conceito este que vem sendo muitíssimo 

bem desenvolvido no Brasil nos últimos anos, precisamente porque a tutela jurisdicional é 

devida apenas a quem tem razão (ou, ao menos, a quem demonstrou ter razão), seja ao autor ou 

ao réu, e não a quem tenha ação. A ação é garantia apenas do processo justo, não do resultado 

justo, não da efetiva tutela dos direitos (ou de meros interesses) de quem tenha razão.  Da efetiva 

proteção de direitos e interesses, cuida a tutela jurisdicional, que não se confunde com a mera 

outorga da jurisdição
258

. E aqui a reconciliação entre ação e justiça se completa
259

 
260

. 
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 Dinamarco, A Instrumentalidade do processo, p. 155. 
256

 Bedaque, Efetividade do processo e técnica profissional, p. 232. 
257

 Bedaque, Efetividade do processo e técnica profissional, p. 232. 
258

 E as condições da ação? O futuro só lhes reserva um réquiem choroso? De modo algum, porque elas permanecem 

relevantíssimas como condições para o julgamento do mérito, mas não propriamente para a verificação do direito de 

ação, que, como se verificou, é abstrato e incondicionado. 
259

 Tentou-se, neste item desta dissertação, definir ação; empresa duríssima, e já realizada com grande vigor por 

grandes processualistas. Mas por que tentar de novo? Couture responde: “Cada estudioso tiene el deber de aportar, 

ao empeño común, su particular observación. De la suma de ellas se hace la grandeza de la ciencia. En ésta, tanto 

como la verdade, importan los esfuerzos hechos para alcanzarla” (Couture, Fundamentos del derecho procesal 

civil, p. 67). 
260

 Oportunas algumas palavras sobre a terminologia a que o direito processual brasileiro, recentemente, 

entusiasticamente aderiu. Ação contra o réu ou em face do réu? A expressão contra, de uso tradicionalíssimo no 
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 Não se deve negar, por fim, como notaram Calamandrei
261

, Pekelis
262

 e Satta
263

, a 

historicidade do conceito de ação; têm eles razão ao sustentar que o problema em torno da ação 

“non è stata che un aspetto, storicamente parallelo, della più vasta polemica sul problema dello 

Statto”
264

 e, mais especificamente, sobre as relações entre cidadãos e o exercício da soberania 

estatal. Esta constatação não torna válido sentenciar, todavia, a relatividade do conceito de ação, 

como se fez. Se, sob uma perspectiva estritamente científica, o conceito de ação pudesse ser 

entendido diferentemente em regimes autoritários, e pode, isso não quer dizer que não se admita 

ou não se deva proclamar a superioridade da opção democrática em definir a ação como direito 

ao agir justo em juízo e, simultaneamente, à outorga da jurisdição. 

                                                                                                                                                                                   
direito brasileiro, é encarada hoje como um tabu, verdadeiro resquício de uma espécie de Idade das Trevas do 

processo. O uso da expressão em face de alastrou-se de tal modo, que o temor de se revelar atécnico leva muitos ao 

supremo exagero de proscrever inteiramente o uso do malsinado contra; chegou-se já até a pura erronia de se falar 

em "interposição de um recurso em face de uma decisão". Não há muito a dizer sobre este curioso purismo - ou 

seria afetação - da praxe forense e da ciência processual brasileiras, além do que disse Sergio Bermudes no artigo 

que dedicou ao tema (Bermudes, Direito Processual Civil: Estudos e pareceres, v. 1, p. 172), mas algumas 

referências comparativas podem revelar-se pertinentes. Na Alemanha e na Itália, berços da ciência do processo, a 

doutrina, embora não negue, obviamente, que o direito de ação se exerça contra o Estado, e não contra o 

demandado, que apenas se sujeita à sentença, continua a usar contra, sem sucumbir à histeria que se espalhou pelo 

Brasil. O insuspeito Grunsky, na edição de 2006 de seu "Zivilprozessrecht" define a reconvenção (Widerklage) 

como a demanda do réu contra o autor (die Klage des Beklagten gegen den Kläger) (Grunsky, Zivilprozessrecht, p. 

94), enquanto na última edição do "Zivilprozessrecht" de Jauernig e Lent, de 2007, falem os processualistas no 

autor, que pede a tutela jurídica, e no réu, contra quem ela é pedida (den Kläger, der Rechtsschutz verlangt, und den 

Beklagten, gegen den er begehrt wird) (Lent e Jauernig, Zivilprozessrecht, p. 128). Também Rosenberg, talvez o 

maior processualista alemão, em obra atualizada por Schwab e, atualmente, por Gottwald, manteve-se sempre fiel ao 

contra. Confira-se trecho da edição de 2010 do "Zivilprozessrecht": "Ein Prozess liegt auch vor, wenn die eine 

Partei (der Kläger) den Richter zur Entscheidung gegen die andere (den Beklagten) aufruft" (Rosenberg; Schwab; 

Gottwald, Zivilprozessrecht, p. 1). Esclareça-se que, em alemão, três preposições correspondem ao “contra” 

português: gegen, que se vê nas passagens transcritas, wider, menos usada, mas que se reconhece na composição de 

reconvenção como Widerklage (contra-ação, ou contrademanda), e kontra, latinismo raríssimo. E isso tudo apesar 

da língua alemã dispor de gegenüber, que se poderia bem traduzir como o en face de francês que passamos a usar. 

Na Itália, a situação é a mesma. Proto Pisani, por exemplo, em edição de 1999: “L’individuazione delle parti 

concerne la individuazione del soggetto che propone la domanda (attore) e del soggetto contro cui la domanda è 

proposta (convenuto)” (Proto Pisani,  Lezione di diritto processuale civile, p. 59). Isso não quer dizer, de modo 

algum, que não se encontre "gegenüber dem Beklagten" na literatura alemã (v.g. “Gibt es denn wirklich ein Recht 

des Klägers gegenüber dem Beklagten auf Erwirkung eines Urteils, das zuerkannt oder aberkannt werden könnte?” 

em Schwab,  Der Streitgestand im Zivilprozess, p. 189), nem tampouco o "fronte all'avversario" na literatura 

italiana  (v.g. em Chiovenda, Instituzioni di diritto processuale civile, v.1, p. 21, por exemplo). Lá não se vê, 

unicamente, o mesmo furor contra o contra que se espraiou pelo Brasil, furor este cujos excessos nos levam a ser, 

resolutamente, a favor do contra. 
261

 Calamandrei, La relatività del concetto d’azione, in Opere giuridiche, v. 1, p. 427. 
262

 Pekelis, Azione in Nuovo digesto italiano, v. II, p. 91. 
263

 Satta, Azione in Enciclopedia del diritto, v. 4, p. 787. 
264

 Calamandrei, La relatività del concetto d’azione, in Opere giuridiche, v. 1, p. 429. 
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5 CONCURSO – PARTE GERAL 

5.1 INTRODUÇÃO 

 Se a actio consistia no direito abstrato à fórmula (expressão sintética para designar o 

poder abstrato que a Constituição política romana conferia aos cidadãos de exigir do pretor a 

concessão da fórmula, se atendidos determinados pressupostos), independentemente de ter ou 

não razão o autor quanto àquilo que pediu, e se a ação é, hoje, um direito abstrato e 

incondicionado tanto ao agir justo em juízo quanto à outorga da jurisdição, sendo irrelevante 

para seu exercício a efetiva titularidade, por quem vai ao Judiciário reclamar o exercício da 

jurisdição em seu benefício, do direito material que alegou ter, é preciso saber como as ações 

(embora concurso de ações seja expressão tradicional, cujo uso não é preciso proscrever, fala-se, 

com mais rigor, como se demonstrará mais adiante, em concurso de demandas) relacionam-se. 

Mais do que uma necessidade teórica - e indiscutivelmente também o é -, razões de ordem 

prática exigem a formulação científica de critérios para a identificação de demandas e para a 

definição de quais efeitos o ajuizamento de uma causa sobre o da outra. Sem se saber como, 

precisamente, devem ser identificados os elementos constitutivos das demandas, e como elas se 

relacionam, ficarão sem solução os problemas criados pela conexão, pela litispendência, pela 

modificação de demandas, pela coisa julgada. 

 Desta preocupação, romanistas e processualistas nunca se descuidaram. Os inúmeros 

trabalhos dedicados as tria eadem
265

 e ao Streitgegenstand
266

, ambos de ascendência romana, 

bem demonstram a atenção que o problema despertou e ainda desperta. Daí também por que, 

como conseqüência disto, ninguém em sã consciência definiria hoje a coisa julgada, a 

litispendência e a conexão como fantasmas do passado a serem exorcizados, como se disse em 

relação a um dos aspectos mais essenciais do concurso de ações
267

. 

 Esta a falsa premissa que tantou prejudicou o estudo do concurso de demandas: tanto os 

romanistas quanto os processualistas contemporâneos com muita freqüência enquadraram a 
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 Sobre a tríplice identidade, confiram-se, por todos, Chiovenda (Principii di diritto processuale civile, p. 278), 

Zanzucchi (Diritto processuale civile, t. 1, p.190), Satta (Diritto processuale civile, p. 118) e Frederico Marques 

(Instituições de direito processual civil, p.  33). 
266

 Sobre o Streitgegenstand, confira-se Schwab (Der Streitgegestand im Zivilprozeß, p.1), que faz uma ampla 

resenha doutrinária sobre o tema em sua obra. Depois dele, Jauernig (Zivilprozessrecht, p. 118) e mais recentemente 

Oberheim (Zivilprozessrecht für Referendare, p. 64). Também Egon Schneider (Die Klage im Zivilprozess, p. 235). 

Nada custa lembrar que, embora o problema do objeto do litígio tenha interessado sobremaneira aos alemães, não 

deixou de ser estudado em outras paragens, como em Chiovenda (Principii di diritto processuale civile, p. 83), por 

exemplo, e também no Brasil (Dinamarco, Fundamentos do processo civil moderno, v. 1, p. 232). 
267

 Dinamarco, Fundamentos do processo civil moderno, v. II, p. 914. 
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problemática em torno do concurso como um mero desdobramento de um problema maior que 

são os critérios de identificação das ações e das demandas
268

. Esta colocação, todavia, é 

inadequada, e serve unicamente para tornar aparentemente insolúvel o problema do concurso em 

si. 

 Sem fundamento científico nenhum que o explique satisfatoriamente, ao contrário do que 

se passou com a conexão, a litispendência e a coisa julgada - porque de nada servem para 

explicá-lo satisfatoriamente os critérios de identificação das demandas -, é natural que o 

concurso tenha perdido com o tempo a relevância prática que o marcava no direito romano e, 

mais ainda, o desenho teórico que o explicava. 

 O concurso de demandas, em verdade, e a eficácia extintiva que o caracterizava atendem 

a um imperativo da consciência e do senso de justiça naturais aos homens: não é justo exigir 

daquele contra quem já se ajuizou uma ação redibitória, e venceu com fundamento na 

inexistência do vício alegado pelo autor, que se defenda novamente em uma nova demanda, 

através da qual se pede o abatimento proporcional; nem tolera a justiça que dê o ordenamento 

jurídico ao reclamante uma nova chance para tentá-lo. Bona fides non patitur ut bis idem 

exigatur
269

. Esta a razão última por que se admitiu a eficácia extinta de uma ação concorrente 

sobre outra em Roma, onde a preocupação com o justo moldou o desenvolvimento histórico de 

um sem-número de institutos
270

, e a razão por que se deve admitir o mesmo no direito 

contemporâneo
271

. 
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 Por exemplo, em Barbosa Moreira: "O segundo ponto é que não há identidade entre a ação redibitória e a ação 

estimatória fundada no mesmo vício (a fortiori, se fundada em vícios diversos). Dois dos elementos de 

individualização coincidem (partes e causa petendi), mas não o pedido, numa e outra” (Barbosa Moreira, Quanti 

minoris, in Direito processual civil: ensaios e pareceres, p. 212). Mais recentemente: “Há, porém, quem se 

posicione pela possibilidade de admissão da outra pretensão concorrente, acaso a primeira não seja acolhida. Não 

tendo havido a satisfação (e não mera certificação) definitiva do direito do postulante, e em razão da não 

coincidência dos elementos da demanda, poderia o autor pleitear a pretensão concorrente àquela que inicialmente 

havia sido rejeitada. Trata-se de posição majoritária, com a qual concordamos” (Didier Jr., Curso de direito 

processual civil, v. I, p. 212).  
269

 Gabriel Rezende Filho notou muito bem este aspecto ético do concurso de ações, ao  afirmar que “Não é justo, 

com efeito, que o indivíduo possa pedir em juízo duas vezes a mesma coisa do adversário: bona fides non patitur ut 

bis idem exigatur” (Rezende Filho, Curso de direito processual civil, p. 179). 
270

 Os juristas ingleses percebem com mais clareza a relevância capital que a equidade desempenhou no 

desenvolvimento do direito romano precisamente porque o desenvolvimento de seu próprio direito seguiu curso 

análogo. A comparação  entre a evolução jus civilis/jus honorarium e common law/equity revela-se 

interessantíssima. Sobre o ponto: “It would be hard to find a better description of the functions of English Equity 

than Papinian’s words (D. 1. I. 7. I): ‘jus praetorium est quod praetores introduxerunt adiuvandi vel supplendi vel 

corrigendi iuris civilis gratia propter utilitatem publicam’. And, just as the personality of the Praetor seems to have 

exercised a considerable influence on the Edict during his term of office, at any rate in early times, so we may say 

that the personality of the Chancellor, for a long time the sole, and until the nineteenth century the dominant, judge 

in Equity, was a powerful factor in the development of Equity” (Buckland e McNair, Roman Law and Common 
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 Será preciso, enfim, explicar por que os critérios para a identificação de demandas de 

nada servem ao problema do concurso, nem tampouco os critérios para a identificação do 

Streitgegestand, para depois tentar encontrar no direito romano e no direito contemporâneo os 

fundamentos que dão sustento à sua aplicação, aplicação esta que no direito romano é uma mera 

constatação, que as fontes revelam em abundância, mas que no direito contemporâneo resume-se 

a uma simples proposta: a justiça e a segurança recomendam a extinção, em certas hipóteses, de 

demandas concorrentes. Por que não dar aplicação hoje a esta exigência? 

5.2 ACTIO, AÇÃO E DEMANDA 

 A constituição política romana não se identificava com aquilo que os modernos 

denominaram Constituição
272

. Daí por que não se deve colocar o direito à fórmula no mesmo 

patamar do que o direito de ação. Este é uma das garantias fundamentais dos homens, que as 

Constituições civilizadas consagram. Avessos a abstrações, os romanos não imaginariam assim a 

actio. O próprio conceito de direito, como se o entende hoje, não soava familiar aos ouvidos 

romanos, sendo talvez a actio aquilo que mais se aproximasse para eles da categoria, 

quintessencial ao direito contemporâneo, a que se dá o nome de direito subjetivo. 

 Não havia necessidade em Roma, portanto, de se dedicar uma denominação específica a 

este direito (ou poder) abstrato de reclamar a outorga da jurisdição, que as Constituições 

modernas consagram em termos gerais. Daí por que falam os romanos em actio publiciana, em 

                                                                                                                                                                                   
Law, p. 5). Neste sentido, também Scrutton, sobre o desenvolvimento do Tribunal da Chancelaria e da Equity: “The 

Court of Chancery originates in the position of the king as the fountain of justice. To him petitions were addressed 

by suppliants who conceived themselves wronged by the Common Law, or who found no remedy for the injury they 

complained of” (Scrutton, The influence of the Roman Law on the Law of England, p. 152). Também para Maine: 

“The theories found in modern manuals of Equity are very various, but all alike in their untenability. Most of them 

are modifications of the Roman doctrine of a natural law, which is indeed adopted in terms by those writers who 

begin a discussion of the jurisdiction of the Court of Chancery by laying down a distinction between natural justice 

and civil”(Maine, Ancient law, p. 69). 
271

 A conclusão de Gabriel Rezende Filho é ainda válida: “Do que dissemos, decorre a legitimidade do brocardo 

electa una via, non datur regressus ad alteram. A regra, porém, não é absoluta” (Rezende Filho, Curso de direito 

processual civil, p. 181). 
272

 É nesta acepção antiga que Montesquieu, por exemplo, fala da constituição romana: “Le gouvernement de Rome 

fut admirable en ce que depuis sa naissance sa constitution se trouva telle, soit par l’esprit du peuple, la force du 

sénat, ou l’autorité de certains magistrats, que tout abus du pouvoir y put toujours être corrigé” (MONTESQUIEU, 

Grandeur et décadence des Romains, p. 270) . Também Gaudemet: “A Rome, d´autre part, la cité est sans doute 

comme à Athènes une communauté. Mais l´esprit juridique des Romains sut, mieux qu´en Grèce, dépasser cette 

réalité concrète pour parvenir à la notion abstraite de res publica. Après avoir envisage les trios organs essentiels 

de la constitution républicaine, on précisera le sens des notions de civitas, de res publica e de populus”(Gaudemet, 

Institutions de l´Antiquité,  p. 311). Ainda Canotilho: “O constitucionalismo da República Romana oferece-nos um 

conceito de constituição – a constituição como organização jurídica do povo – que reputamos importante por uma 

dupla ordem de considerações: por um lado, é um conceito tendencialmente jurídico; por outro lado, avulta nele a 

importância do povo (populus) como organismo ligado por estruturas jurídicas em vista de um fim comum” 

(Canotilho, Direito constitucional, p. 58). 
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actio macedoniana, em actio de im rem verso, em actio de peculio, em actio doli, em actio 

empti, em actio finium regundorum, etc, todas individualizadas não por seus elementos 

constitutivos, mas pela espécie da fórmula constante do edito; cada uma adequada a uma 

situação fática típica determinada. Na actio finium regundorum, por exemplo, para a definição de 

limites entre propriedades confrontantes
273

; na actio confessoria, para o reconhecimento de uma 

servidão
274

; na actio commodati, do comodante contra o comodatário
275

; e assim sucessivamente. 

 A actio, entendida como um destes esquemas típicos constantes dos editos, é 

substancialmente diferente da actio individualizada em um determinado caso concreto. Uma 

coisa é a previsão genérica de um modelo de agir em vistas do abatimento proporcional; outra, 

inteiramente diversa, uma ação quanti minoris ajuizada por Tício contra Caio, que tem como 

causa a venda pelo segundo ao primeiro de um escravo por tantos sestércios em determinada 

data, omitida a existência de determinado vício oculto (como uma doença incapacitante) e, como 

pedido, a devolução de um percentual determinado do preço pago pela compra.  

 Os romanos poderiam ter assim, perfeitamente, dado a actio, em cada um destes dois 

momentos, um nome específico. Não lhes pareceu necessário. Mas a relevância que as 

Constituições modernas atribuem ao direito de ação hoje torna necessário, ao contrário do que se 

dava antes, um uso mais preciso dos termos relativos à ação. 

 Para a vaga ação constitucional, como se referiu a ela Liebman, deve-se conservar a 

terminologia tradicional: ação, como direito ao agir em juízo e à outorga da jurisdição. Para a 

ação deduzida em juízo, concretamente individualizada em seus elementos constitutivos e não 

mais um direito (ou poder), mas sim atividade
276

 
277

, na linguagem carneluttiana
278

, prefere-se o 

termo demanda, de generalizado uso nos diversos ordenamentos jurídicos de matiz romano-

germânico (Klage, na Alemanha, domanda, na Itália, etc)
279

: “Das Gesuch um Gewährung von 

                                                        
273

 Sobre a actio finium regundorum, talvez Karlowa tenha sobre ela quem com mais riqueza falado (Karlowa, 

Beiträge sur Geschichte des Römischen Civilprozesses, p. 141). 
274

 Sobre ela, por todos: Giffard, Précis de droit romain, p. 420. 
275

 Sobre ela, por todos: May, Éléments de droit romain, p. 318. 
276

 Daí o acerto de Gabriel Rezende Filho ao dizer que “a ação é um direito pré-processual: preexiste à propositura 

da ação, embora seja exercido com a instauração do juízo” (Rezende Filho, Curso de direito processual civil, p. 

154). 
277

 O ponto não passou despercebido a Mandrioli: “La quale strada corretta consiste nella distinzione, non 

propriamente nuova ma certo originalmente applicata al problema in esame, tra azione (che viene riconosciuta 

unica), ed esercizio dell’azione (che può invece assumere molteplici aspetti quando sono molteplici le concrete 

forme attraverso le quali può attuarsi la tutela giurisdizionale” (Mandrioli, Azione esecutiva, p. 161). 
278

 Carnelutti, Tratado del processo civile, p. 110. 
279

 Em francês, demande (cf. Vincent e Guinchard: “La demande en justice est l´acte juridique par lequel une 

personne soumet au juge une prétention” (Vincent e Guinchard, Procédure civile, p. 117). Nos países de língua 
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Rechtsschutz durch Urteil‘
280

, “L’atto col quale quella parte, che si chiama l’attore, assume 

l’iniziativa del processo”
281

, o  “ato pelo qual o autor requer ao Estado determinada providência 

jurisdicional”
282

 ou ainda o “ato de vir a juízo pedindo tutela jurisdicional”
283

.   

 A definição de Satta, segundo o qual demanda é “l’azione stessa che si concreta in un 

atto, la postulazione del giudizio favorevole nei suoi concreti riferimenti di diritto e di fatto”
284

 

talvez seja aquela que melhor expresse a realidade de que ela significa ação concretamente 

deduzida
285

 
286

 
287

, "direito de agir exercido hic et nunc"
288

, e que com a ação tout court não se 

deve confundir
289

 
290

. Não, todavia, apenas o exercício do direito de ação mediante a demanda 

                                                                                                                                                                                   
espanhola, demanda. Por exemplo, em Couture: “Cuando hablamos de que el proceso se desenvuelve avanzando 

desde la demanda hasta la sentencia...” (Couture, Fundamentos de derecho procesal civil, p. 174). 
280

 “o pedido de outorga da tutela jurídica através da sentença" (Rosenberg, Lehrbuch des deutschen 

Zivilprozeßrechts, p. 361).  
281

 Carnelutti, Tratado del processo civile, p.169. 
282

 (Barbosa Moreira, O novo processo civil brasileiro, p. 5). Ou ainda, também segundo ele, “o ato pelo qual 

alguém pede ao Estado a prestação de atividade jurisdicional” (Barbosa Moreira, O novo processo civil brasileiro, p. 

12).   
283

 Dinamarco, Fundamentos do processo civil moderno, t. 2, p. 106. 
284

 Satta, Diritto processuale civile, p. 116. 
285

 A forma intituitiva com que a língua alemã permite a formação de palavras  deixa esta relação entre ação e 

demanda muitíssimo clara. Klagerecht a primeira (direito de demandar, ou ação), e Klage a segunda (demanda). A 

palavra de origem latina Aktion caiu em desuso, excessivamente vinculada à concepção que a pandectística tinha da 

ação. 
286

 “Pela demanda começa a exercer-se o direito de ação e dá-se causa à formação do processo” (Barbosa Moreira, O 

novo processo civil brasileiro, p. 12). 
287

 Cândido Dinamarco emprega três termos para descrever uma escalada de situações: ação, demanda e direito de 

demandar. A preocupação em defender a teoria das condições da ação fê-lo, todavia, salvo melhor juízo, criar 

desnecessária confusão conceitual. Se “a garantia constitucional da ação, em seu significado mais amplo, é antes de 

tudo a garantia de que será ouvido em juízo todo aquele que trouxer ao Estado-juiz uma alegação de direito violado 

ou posto em ameaça” (Dinamarco, Instituições de direito processual civil, t. 2, p. 115), como poderia a ação ser 

condicionada, como ele afirma mais adiante? Ou, sendo ela incondicionada, como demonstra sua definição, em que 

medida ela seria diferente do direito de demandar, que “é incondicionado” (Dinamarco, Instituições de direito 

processual civil, t. 2, p. 115)? Não seria mais simples – sempre a navalha de Ockham - definir a ação como este 

direito incondicionado de demandar (de agir em juízo, mas também à outorga da jurisdição) e a demanda como este 

direito abstrato concretamente deduzido em juízo? Desta forma, os três conceitos poderiam ser reduzidos a dois. E 

quanto às condições da ação? Não se lhe poderiam melhor definir como condições para o julgamento do mérito? 

Com uma ressalva: se a ação a que Dinamarco se refere na passagem transcrita não fosse o direito de ação 

processual, mas um outro, o direito constitucional de ação, o resultado seria ainda menos produtivo, por exigir o 

emprego de mais um conceito - além de ação, demanda e direito de demandar -: o direito de ação, que não seria a 

ação constitucional, incondicionada, mas a ação processual, condicionada. Numquam ponenda est pluralitas sine 

necessitate. Sobre o uso da expressão condições da ação, disse com razão Machado Guimarães, embora sem 

pretender abandonar seu emprego, o que não deixa de ser contraditório: “Finalmente, os que adotam a conceituação 

mais difundida, da ação como direito abstrato – ou o direito de acesso aos tribunais, como também é definida – 

deveriam reconhecer que tal direito não se acha subordinado a nenhuma condição subjetiva ou objetiva, o que 

tornaria sem sentido a expressão carência da ação” (Machado Guimarães, Estudos de direito processual civil, p. 95). 
288

 Frederico Marques, Instituições de direito processual civil, t. 2, p. 33. 
289

 “L’azione, come potestà tendente a porre in essere i pressuposti necessari al rendimento della attività 

giurisdizionale, spetta (al citadino in quanto è tale, o allo Stato-Pubblico Ministero) anche prima e 

independentemente dalla domanda giudiziale. Essa è il presupposto, il potere in base a cui la domanda giudiziale è 

proposta; non è la domanda giudiziale. È il presupposto, potere in base a cui ha luogo l’invocazione del giudice; 

non è di per sè invocazione del giudice. Invocazione del giudice, è la domanda giudiziale: la quale, fondata o 

infondata che sia, non è pertanto che il modo di eserzio nel caso concreto di tale potestà, l’atto con cui tale potestà 
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inicial, mas também ação como direito exercido em cada um dos atos realizados ao longo do 

arco do processo, mediante demandas incidentes
291

. 

 Mas esta opção terminológica não é estritamente científica, porque pouco há de racional 

na escolha de nomes
292

; é apenas a solução que parece de mais fácil compreensão e que melhor 

serve à clarificação e individuação de conceitos relevantes. A equivocidade de um termo 

fundamental para a ciência do processo causaria, inevitavelmente, confusões desnecessárias, que 

melhor podem ser evitadas com o uso de palavras diversas.  

 "Bisogna pertanto aver cura di distinguere e di precisare cose e parole; e non 

confondere le cose solo perchè si confondono le parole"
293

, como advertiu Redenti. Apenas isto. 

Actio, em suma, para a ação romana - ainda abstrata nos editos, e actio também em cada caso 

concreto -, mas ação para o direito constitucional ao agir em juízo e à outorga da jurisdição, e 

demanda para esta ação, entendida como atividade, concretamente deduzida em juízo. 

                                                                                                                                                                                   
è (como stiamo per dire, v.n. seg.) indirizzata a determinati fini specifici” (Zanzucchi, Diritto processuale civile, t.1, 

p. 57). 
290

 "Questa espressione, che nel suo significato primitivo (actio) designa la stessa iniziativa nel processo - 

iniziativa, che oggi più propriamente si indica con la parola 'domanda' -, si usa nel linguaggio odierno per 

designare il potere di spiegare tale iniziativa" (Betti, Diritto processuale civile, p. 95) 
291

 “Abbiamo veduto come la pretesa individuale al rendimento della prestazione giurisdizionale, unica nel suo 

complesso, si scindi in una molteplicità di ragioni o pretese al rendimento dei singoli atti giurisdizionali 

constituenti singoli stadi o momenti del processo, di cui la prestazione giurisdizionale si compone” (Rocco, Trattato 

di diritto processuale civile, v.1, p. 283) 
292

 Como notou Ferdinand de Saussure, a relação entre o signo e o significado é arbitrária. 
293

 "Questa molteplicità di significati, che ha dietro di sè una lunga storia di vicende sematiche, collegate al variare 

nel tempo degli ordinamenti giuridici, è non di rado cagione od occasione di equivoci e di dissensi e bisogna 

pertanto aver cura di distinguere e di precisare cose e parole; e non confondere le cose solo perchè si confondono 

le parole" (Redenti, Diritto processuale civile, v. 1, p. 60). 
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6 DE CONCURRENTIBUS ACTIONIBUS 

 Grande parcela da doutrina romanística tradicional sempre tratou o concurso de ações de 

modo inteiramente casuístico, sem se preocupar em identificar parâmetros científicos que 

pudessem explicar, de modo sistemático e lógico, a extinção de ações concorrentes. Edouard 

Cuq, por exemplo, afirmando categoricamente que “Deux actions concourent, lorsqu’elles 

tendent au même but, à la réparation du même dommage ou à la restitution de la même 

chose”
294

, não soube explicar exatamente por qual razão isso ocorria. Vendo embora na 

equidade o fundamento último para esta extinção
295

, e com razão, não conseguiu também ele ir 

muito além disso.  

 Outra parcela da doutrina, significativa, ignorou completamente em seus manuais o 

problema do concurso de ações. É o caso, por exemplo, de Gaston May
296

; também, em certa 

medida, de Vittorio Scialoja, que preferiu falar de concurso de direitos, passando ao largo das 

repercussões propriamente processuais deste concurso
297

.  

 Não soube a doutrina romanística tradicional dar ao concurso, em suma, os traços 

científicos que seu estudo merecia. Não tardaria assim para que surgissem teorias que 

pretendessem explicá-lo sistematicamente. A primeira delas tentou enquadrá-lo como um 

apêndice do problema maior que é a identificação de ações. Esta é a opinião, por exemplo, de 

Cuenca, para quem “el problema de la identificación de acciones desemboca en otro problema: 

el concurso de acciones”
298

.  

 Mas foi Savigny, provavelmente, o primeiro a tentar compreender, científica e 

sistematicamente, a concorrência entre ações. E o fez no seu monumental System des römischen 

Rechts, para concluir que apenas a satisfação do credor determinaria a extinção das ações 

concorrentes, como escreveu nesta obra: “Das, was jemand durch eine Klage bereits erhalten 
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 Cuq, Manuel des institutions juridiques des Romains, p. 822.  
295

 “Permettre de les exercer cumulativement serait une iniquité...” (Cuq, Manuel des institutions juridiques des 

Romains, p. 822). 
296

 May, Éléments de droit romain. 
297

 Scialoja, Procedimiento civil romano, p. 58. 
298

 “Ningún litigio puede esistir sin estos tres elementos que son esenciales: sujetos, objetos y caysa. La identidad 

de estos elementos en forma absoluta determina la cosa juzgada (res judicada) y la misma identidad en procesos en 

curso, determina la litis-pendencia. Basta que entre dos procesos, sentenciados o no, exista diferencia de uno solo 

de estos elementos, para que la acciones que en ellos se ejerciten sean también distintas (Chiovenda). El problema 

de la identificación de acciones desemboca en otro problema: el concurso de acciones, que se opera cuando una 

misma persona es titular de varias acciones, o cuando varias personas son titulares de una misma acción” 

(Cuenca, Processo civil romano, p. 264). 
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hat, kann er nicht noch einmal mit einer andern Klage fordern”
299

. Mas, “se la cosa fosse come 

la vuole il lodato autore", nas palavras de Alibrandi,  "perchè gli antichi avrebbero disputato 

tanto di azioni concorrenti?”
300

? 

 Não percebeu Savigny, com efeito, que o critério da solução só é válido no período 

justinianeu, quando o processo romano já havia perdido muitas de suas caracaterísticas 

essenciais, como, por exemplo, a dualidade de instâncias e a litiscontestatio. 

 As fragilidades da teoria de Savigny, pioneira, embora equivocada, levaram muitos a 

abraçar a tese de que a eficácia consuntiva da litiscontestatio, por si só, melhor explicaria a 

extinção de ações concorrentes. Este foi o caminho seguido por Alibrandi, para quem "la 

ragione, per la quale non potevasi più agire ipso jure, se pria si fosse agito de eadem re con 

un'azione personale per mezzo di formola in jus concepta, in giudizio legittimo, la ragione, dico, 

consisteva nella novazione, che contestandosi la lite con siffatte circonstanze erasi operata"
301

. 

 A tese da eficácia consuntiva da litiscontestatio, embora inequivocamente respeitável, 

não foi também suficiente para explicar e sistematizar a casuística romana colhida nas fontes. No 

concurso entre a ação quanti minoris e a redhbitoria, que ninguém duvida ser caso de extinção 

da concorrente pelo ajuizamento da primeira, como se deveria explicar esta extinção se a 

obrigação de pagar o abatimento e a obrigação de devolver a coisa forem diferentes; a eficácia da 

coisa julgada extinguiria uma, e deixaria intacta a outra. Mesmo problema, por exemplo, quando 

se tratar do concurso entre a actio locati e a actio legis aquiliae. Se a obrigação do locatário não 

se confunde com a obrigação extracontratual daquele que causa algum dano à coisa, como ver na 

eficácia extintiva da litisconstestatio a explicação para a extinção da concorrente?   

 Ao largo do que se passou na França e na Itália, a doutrina alemã percorreu outro 

caminho. Na esteira das lições de Savigny, Martens e Levy, amadureceu-se lá, com Wenger e 

Kaser, outra explicação, mais fiel às fontes e ao espírito do direito romano. Para eles, os 

conceitos Klagegrund e Klageziel melhor explicam a extinção de ações concorrentes. E é esta 

teoria, feitas algumas poucas ressalvas, embora relevantes, é que nos parece mais capaz de dar 

solução à tormentosa questão do concurso de ações no direito romano. 

                                                        
299

 “Não pode alguém reclamar aquilo que já recebeu através de uma demanda por meio de outra” (Savigny, System 

des heutigen römischen Rechts, v. 5, p. 209). 
300

 Alibrandi, Azioni concorrenti, in Opere giuridiche e storiche, v.1, p. 166. 
301

 Alibrandi, Azioni concorrenti, in Opere giuridiche e storiche, v.1, p. 168. 
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 Ao excursus crítico destas diversas teorias deve necessariamente preceder, no entanto, 

um indispensável excursus terminológico. 

6.1 QUESTÃO TERMINOLÓGICA 

 A história do estudo do concurso de ações passa por inúmeras fases. Entre o empirismo 

inicial e a fase propriamente científica medeia um interstício razoavelmente longo, no qual se 

preocupou a doutrina mais em catalogar as diversas espécies de concurso, do que 

verdadeiramente em compreendê-lo. Se ainda não se trata de uma empresa rigorosamente 

científica, não há dúvidas de que assentou as bases para os desenvolvimentos posteriores. 

 Não lograram os romanistas, no entanto, acordarem uma classificação terminológica 

comum, nem nesta fase propriamente classificatória, nem tampouco depois. Frequentemente, 

conceitos rigorosamente iguais soam inconciliáveis, apenas porque expressos por nomes 

diferentes. Se para Savigny, na metade do século XIX, “In der Lehre von der Concurrenz der 

Klagen weichen neure Schriftsteller von einander oft so sehr ab, dass man kaum glauben sollte, 

es werde ein und derselbe Gegenstand von ihnen behandelt”
302

, pouco mudou desde então. 

Acumulam-se, em verdade, diversas propostas terminológicas, quase uma para cada autor que se 

dedicou a estudar o concurso, em uma profusão de nomes que mais atrapalha o estudo científico 

do concurso do que serve para clarificar conceitos. 

 A precisão terminológica é, no entanto, pressuposto do estudo científico do concurso de 

ações, como, de modo geral, do estudo científico de qualquer coisa
303

. Daí por que 

indispensável, para a análise crítica das diversas teorias sobre a substância do concurso de ações, 

a análise crítica das principais propostas taxonômicas. 

 Diz-se, assim, com certa segurança, que a distinção entre concorrência subjetiva e 

concorrência objetiva é por larga maioria dos romanistas admitida. A primeira delas, “da aus der 

activen oder passiven Mehrheit der Subjecte eine Mehrheit der Klagen entsteht”, como definiu 

                                                        
302

 “No estudo do concurso de ações divergem tanto e tão frequentemente entre si os escritores, que mal se torna 

possível acreditar que se trata de um único assunto” (Savigny, System des heutigen römischen Rechts, v. 5, p. 205).  
303

 "Peraltro la definizione non basta. Se i concetti sono degli strimenti, i quali hanno da essere continuamente 

maneggiati, occorre un manico per pigliarli in mano; io non saprei esprimere meglio la ulitità, anzi la efficacia 

della denominazione. Il linguaggio mancherebbe di agilità se in luogo de nomi (comuni) adoperasse le definizioni. 

Per l'uso, bisogna che queste siano abbreviate o concentrate; o anche che a ciascuna definizione e così a ciascun 

concetto corrisponda un indice suo proprio per modo che il secondo richiami la prima. Insomma, sulla scatola, ci 

vuole la etichetta. Questa è la denominazione" (Carnelutti, Metodologia del diritto, p. 99). 
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Thibaut
304

; a última, “wenn Einem mehrere Klagen gegen einen und denselben Beklagten 

zustehen”, como definiu Mackeldey
305

 
306

. 

 Os exemplos do emprego desta diferenciação poderiam estender-se indefinidamente, mas 

basta lembrar a adesão de Alibrandi
307

, de Cuenca
308

 e de Levy
309

 Mais recentemente, de 

Wenger
310

 e Kaser
311

. 

 Savigny, ao contrário destes outros, rejeita categoricamente a distinção entre concurso 

subjetivo e concurso objetivo, sustentando que, para a influência de uma ação sobre outra, é 

irrelevante que a ação se refira a tal ou qual pessoa. Para ele, em outras palavras, toda 

concorrência é essencialmente objetiva
312

.  

 Restrito o objeto deste estudo ao concurso objetivo de ações, passa-se à classificação das 

suas diversas modalidades, que, tradicionalmente, são as seguintes: concurso eletivo, cumulativo 

e sucessivo. Em alguns autores, o concurso eletivo desdobra-se também em concurso 

propriamente eletivo e concurso alternativo. 

 Na terminologia de Mackeldey
313

, a concorrência será cumulativa, quando ações diversas 

são propostas sem que o ajuizamento de uma delas exclua o da demais. Ela será eletiva, quando 

a escolha de uma entre as ações concorrentes, sendo comum o objeto delas, embora diversas as 

causas, implica a extinção das demais. Ela será alternativa quando, embora comum a causa, 

diversos sejam os objetos. Neste caso, o ajuizamento de uma também implica a extinção das 

demais. Por fim, será sucessiva a concorrência, quando uma ação não puder ser proposta antes de 

outra.  

                                                        
304

 “Quando de uma pluralidade passiva ou ativa de sujeitos nasce uma pluralidade de ações” (Thibaut, Grundzüge 

einer vollständigen Darstellung der Lehre von der Concurrenz der Civil-Klagen, in Civilistische Abhandlungen, p. 

202). 
305

 “Quando uma pessoa propõe contra um único demandado múltiplas ações” (Mackeldey, Lehrbuch des 

Römischen Rechts, t.1, p. 226). 
306

 “Eine Concurrenz mehrerer Klagen ist überhaupt dann vorhanden, wenn mehrere Klagen in derselben Person 

zuzammentreffen” (Mackeldey, Lehrbuch des Römischen Rechts, t.1, p. 226). 
307

 Alibrandi, Azioni concorrenti, in Opera giuridiche e storiche, v.1, p. 163. 
308

 Cuenca, Processo civil romano, p. 264. 
309

 Levy, Die Konkurrenz der Aktionen, v. 1, p. 14 e 41. 
310

 Wenger, Institutionen des Römischen Zivilprozessrechts, p. 175. 
311

 Kaser, Das römische Zivilprozessrecht, p. 232. 
312

“Alle Concurrenz ist ihrem Wesen nach objectiv (in dem gemeinschaftlichen Object gegründet), sie kann aber 

daneben zugleich subjectiv sein; jedoch ist es besser, diese mehr verwirrenden als ausklärenden Ausdrücke ganz zu 

vermeiden” (Savigny, System des heutigen römischen Rechts, v. 5, p. 211). 
313

 Mackeldey, Lehrbuch des Römischen Rechts, t. 1, p. 226. 
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   Alibrandi adere a esta terminologia, deixando apenas de distiguir os concursos 

alternativo e eletivo
314

. Cuenca, no entanto, é inteiramente fiel à classificação de Mackeldey
315

. 

Savigny e Martens, reconhecendo embora o caráter tradicional desta nomenclatura, optaram, 

cada um por suas razões, em abandoná-la
316

. 

 Para Savigny, a distinção entre concurso cumulativo e eletivo (e aqui ele agrupa os 

concursos eletivo e alternativo de Mackeldey) é confusa, porque torna sem sentido a distinção 

entre coexistência e concurso de ações
317

. Por uma questão de simplicidade e clareza, parece-lhe 

melhor reservar o nomen juris concorrência apenas à relação entre ações onde há exclusão de 

uma sobre a outra
318

. Só o concurso eletivo de ações, noutras palavras, seria verdadeiramente 

concorrência, enquanto o concurso cumulativo não passaria de simples aparência de concurso; 

neste caso, embora exista coexistência de ações, não haveria concurso. Savigny dá como 

exemplo de mera coexistência, ou falso concurso, a relação entre a condictio furtiva e a actio 

furti. 

 Quanto à concorrência sucessiva, após dar como exemplos a relação entre a actio ad 

exhibendum e a ação reivindicatória, entre a hereditatis petitio e a familiae herciscundae, a rei 

vindicatio e a actio communi dividundo, e entre a rei vindicatio e a confessoria, considerava-a 

Savigny sem qualquer relação direta com o problema do concurso, porque inúmeros e variados 

os fundamentos jurídicos para cada uma destas relações. Sem qualquer liame jurídico que 

                                                        
314

  “Se egli è oggligato a sceglierne una sola, si avrà, secondo la terminologia ricevuta, un concorso alternativo. 

Se tutte, o almeno parecchie potranno esercitarsi, dicesi esservi di queste concorso alternativo” (Alibrandi, Azioni 

concorrenti, in Opere giuridiche e storiche, v.1, p. 164). Ou ainda: “Ed invero una volta che il termine di successivo 

fu scelto, come vedemmo, per significare un concorso diverso dal cumulativo...” (Alibrandi, Azioni concorrenti, in 

Opera giuridiche e storiche, v.1, p. 164). 
315

 “Cuando se ejercen varias acciones cada una de las cuales persigue un objeto distinto, contra una misma 

persona, se dice que hay concurso objetivo de acciones porque se acumulan contra ellas diversos pedimentos. 

Acumulativo, eletivo, alternativo e sucessivo” (Cuenca, Processo civil romano, p. 265). 
316

 Para Savigny: “Den neueren Schriftstellern finden sich folgende zwei Eintheilungen der Klageconcurrenz als 

Grundlage dieser Lehre angegeben. Die Concurrenz ist theils subjectiv (unter denselben Personen), theils objectiv 

(unter verschiedenen). Die objective ist cumulativ, electiv, sucessiv, je nachdem alle Klagen nach und neben 

einander angestellt werden können; oder nur eine von mehreren, so daß durch sie die übrigen ausgeschlossen 

werden; oder zwar alle, jedoch nur in einer bestimmten Reihenfolge – Eine vollständige Darstellung dieser Lehre 

müßt demnach für jede dieser Arten der Concurrenz besondere Grundsätze aufstellen. Die in diesen Kunstworten 

ausgedrückte Auffasung kann ich aus folgenden Gründen nicht als richtig annehmen” (Savigny, System des 

heutigen römischen Rechts, v. 5, p. 211). Para Martens: “Schon der Titel dieses Buch enthält eine Abweichung von 

der gangbaren Terminologie cumulative und elective Klagenconcurrenz” (Martens, Über die Concurrenz und 

Collision der römischen Civilklagen, p. 63) 
317

 “Stehen zwei gegebene Klagen im Verhältnis der electiven oder der cumulativen Concurrenz? Um aber diesen 

Ausdruck anzuwenden, muß man damit anfangen, den Begriff der Concurrenz so weit auszudehnen, daß er mit dem 

der Coexistenz zusammenfällt” (Savigny, System des heutigen römischen Rechts, v. 5, p. 213).  
318

 “Klarer jedoch wird die Sache durch diesen Ausdruck nicht, vielmehr würde folgender Ausdruck durch Klarheit 

und Einfachheit vorzuziehen sein...” (Savigny, System des heutigen römischen Rechts, v. 5, p. 213).  
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justifique o enquadramento delas em uma única categoria, melhor seria rejeitar qualquer valor a 

esta classificação
319

. 

 Feita a crítica à classificação tradicional, opta Savigny por criar uma nova. Para ele, são 

duas as verdadeiras espécies de concorrência. A primeira, concorrência completa, quando “die 

zweite Klage ist durch den Erfolg der ersten ganz absorbiert”
320

. É a espécie comumente 

denominada concorrência eletiva. A segunda, concorrência parcial, quando “die zweite Klage ist 

durch den Erfolg der ersten zum Theil absorbiert”
321

. Não haverá concorrência, ainda, 

quando“die zweite Klage kann noch nach der ersten vollständig benuzt werden”
322

. É o que 

normalmente se chama de concurso cumulativo, que, em verdade, não passaria de um falso 

concurso. 

 O fato de que Savigny elege a efetiva satisfação como critério para a extinção da ação 

concorrente reduz, inequivocamente, o valor científico de sua proposta classificatória
323

, embora 

não a torne, propriamente, errada; ela apenas não exprime adequadamente a distinção, que não 

passou despercebida a Mackeldey, entre causa e objeto das ações concorrentes.  

 Tal como Savigny, decidiu Martens desenvolver uma nomenclatura própria. E foi, 

efetivamente, mais longe do que seu conterrâneo. Deu ao ensaio que escreveu sobre o concurso 

de ações o sugestivo título de “Sobre a concorrência e a colisão das ações civis romanas”
324

 e, 

logo no início de seu livro, anunciou sua intenção de rejeitar a terminologia tradicional: “Schon 

der Titel dieses Buches enthält eine Abweichung von der gangbaren Terminologie cumulative 

und elective Klagenconcurrenz”
325

. Esclarece ele, logo adiante, a perfeita identidade entre aquilo 

que se entende tradicionalmente por concorrência eletiva e aquilo a que ele dá o nome de 

                                                        
319

 “Ein solches Verhältnis mancher Klagen zu einander kann sehr verschiedene Gründe haben, und gemeinsame 

Regeln giebt es dafür nicht, da jeder Fall dieser Art eine individuelle Natur hat. Mit der hier abgehandelten 

Klageconcurrenz hat jenes Verhältnis gar keinen innern Zusammenhang, und die wahre Natur desselben kann 

durch Zusammenstellung mit der Concurrenz nur verdunkelt werden” (Savigny, System des heutigen römischen 

Rechts, v. 5, p. 212). 
320

 “A segunda ação é inteiramente extinta por causa do sucesso da primeira” (Savigny, System des heutigen 

römischen Rechts, v. 5, p. 216). 
321

 “A segunda ação é parcialmente extinta por causa do sucesso da primeira” (Savigny, System des heutigen 

römischen Rechts, v. 5, p. 216). 
322

 “A segunda ação pode, ainda depois da primeira, inteiramente usada” (Savigny, System des heutigen römischen 

Rechts, v. 5, p. 216). 
323

 Adiante se investigará o motivo por que o critério solução é inapropriado para explicar a extinção das 

concorrentes. 
324

 No original, “Über Concurrenz und Collision der römischen Civilklagen”. 
325

 “Já o título deste livro contém a rejeição da terminologia usual concurso de ações eletivo ou cumulativo” 

(Martens, Über die Concurrenz und Collision der römischen Civilklagen, p. 63). 
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colisão; e, aquilo que se entende por concorrência cumulativa, prefere Martens chamar de 

concorrência em sentido particular
326

. 

 Mas por que a nova terminologia? Segundo Martens, glosadores, escolásticos e os velhos 

romanistas franceses, como Cujácio e Donellus, desconheciam as expressões concursus electivus 

e concursus cumulativus, e que apenas sob a influência de juristas holandeses
327

, como Ulrich 

Huber
328

, estas expressões tornaram-se comuns nos manuais alemães, ocupando, em larga 

medida, o lugar das mais antigas concurso copulativo e concurso alternativo do direito comum 

germânico. Nega Martens, assim, a autoridade longi temporis da nomenclatura tradicional, 

preferindo usar a terminologia colisão e concurso utilizada por Böcking, nas suas Pandekten
329

. 

Böcking, de fato, embora não tenha se preocupado em justificar a distinção que, segundo 

Martens, teria sido o primeiro a fazer, foi feliz em contrapor a colisão ao mero concurso de 

ações
330

. 

 Critica Martens, por fim, a sugestão de Savigny, taxando-a de imotivada. Clareza e 

simplicidade, segundo Martens, não são razões suficientes para justificar a escolha de seu 

conterrâneo
331

. A crítica de Martens não procede, exatamente porque a utilidade de determinada 

opção terminológica reside, precisamente, na capacidade que tem de ser mais facilmente 

compreendida. Ironicamente, o mérito da proposta de Martens, que a torna preferível à de 

Savigny, são exatamente a sua clareza e a sua simplicidade. 

                                                        
326

 “Was man bisher als cumulative Concurrenz zu bezeichnen pflegte, nenne ich Concurrenz im besonderen Sinne: 

Collision ist ein anderer Ausdruck für die sg. Elective Concurrenz” (Martens, Über die Concurrenz und Collision 

der römischen Civilklagen, p. 63). 
327

 "Wahrscheinlich sind die Bezeichnungen concursus cumulativus und electivus in den Niederlanden eststanden. 

Ich halte es nich für unmöglich, dass Ulrich Huber in seinen Praelectiones juris civilis derselben sich zuerst bedient 

hat, ohne jedoch diesen Umstand besonders hervorzuheben. Von den Niederlanden aus hat sich dann jener 

Sprachgebrauch allgemein verbreitet und ist auch in sämmtliche deutsche Lehr- und Handbücher des gemeinen 

Rechts übergegangen: bisweilen kommen die Ausdrücke copulativer und alternativer Concurs vor" (Martens, Über 

die Concurrenz und Collision der römischen Civilklagen, p. 64). 
328

 "Si plures actiones de eadem causa competant eidem personae, an pluribus successive liceat uti actionibus, qui 

est concursus cumulativus, an electa una consumatur altera, quem electivum vocamus concursum" (Huber, 

Praelectionum juris civilis, p. 422) 
329

 "Die Anwendung der Worte Concurrenz und Collision in diesem Sinne habe ich nur in dem Grundriss zu 

Pandektenvorlesungen von Böcking gefunden" (Martens, Über die Concurrenz und Collision der römischen 

Civilklagen, p.  64).  
330

 "Collision der Klagen im Unterschied von bloßen concursus actionum" (Böcking, Grundriss eines Lehrbuches 

des gemeinen auf das römische Rechet gegründeten civilrechts, p. 55). 
331

 "Diese Annahme, welche ich für sprachlich unmöglich halte, ist von Savigny durchaus nicht motiviert worden: er 

beruft sich nur darauf, dass es klarer und einfacher sei, Concurrenz in dem angegebenen Sinne zu gebrauchen" 

(Martens, Über die Concurrenz und Collision der römischen Civilklagen, p. 65). 
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 Levy emprega a expressão ungehemmte Kumulation, ou cumulação independente, para se 

referir ao concurso a que, tradicionalmente, se chama cumulativo
332

. Quanto à colisão de ações, 

opta pela expressão civile Konsumption, ou consunção civil
333

. Inclui nesta última categoria, 

ainda, o concurso sucessivo. Não há dúvidas de que a questão terminológica talvez tenha sido a 

parte mais fraca do fabuloso trabalho que foi o "Die Konkurrenz der Aktionen" de Levy, que, 

embora tenha dedicado um capítulo a ela
334

, não logrou expor, de forma concatenada e clara, 

uma classificação sistemática das espécies de concurso. 

 Wenger é fiel a Levy, a quem cita inúmeras vezes quando escreve sobre o concurso. Para 

ele, há também a ungehemmte Kumulation
335

; a civile Konsumption, ou Konsumptionsverhältnis 

(relação de consunção), todavia, é substituída por Ausschlußverhältnis, ou relação de exclusão. 

Mas como a “mudança de rótulo não influi no conteúdo da garrafa: colar a esta uma etiqueta 

de bordeaux em absoluto não transforma em vinho o refrigerante que ela porventura contenha, 

e vice-versa”
336

, nada, em essência, há de diverso entre a Konsumptionsverhältnis e a 

Ausschlußverhältnis; ambas não passam da velha concorrência eletiva (ou colisão). 

 Empregou também ele a expressão Formelkonkurrenz
337

, a ser utilizada quando duas 

fórmulas distintas puderem ser concedidas para a mesma pretensão. Dá ele o exemplo da actio 

depositi, a que pode tanto corresponder uma formula in jus quanto uma formula in factum 

concepta. Embora entendesse Wenger necessário individuá-la, não deixa ela de ser uma 

subespécie de Ausschlußverhältnis. 

 Kaser fala também de cumulação independente, e não unicamente de cumulação, para 

denominar a relação entre ações quando o ajuizamento de uma nenhum efeito produz sobre a 

concorrente
338

. É a cumulação da doutrina tradicional, o não-concurso de Savigny ou a 

concorrência de Martens. Falou também ele em relação de extinção (Ausschlußverhältnis) para 

denominar a relação entre ações quando a segunda é extinta em razão do exercício da primeira. 

Embora a terminologia aparentemente coincida inteiramente com a de Levy, a relação de 

extinção, para Kaser, é um gênero, que compreende algumas espécies: duas delas, concorrência 

pessoal eletiva passiva e concorrencia pessoal eletiva ativa, tratam de concurso subjetivo, e não 

                                                        
332

 Levy, Die Konkurrenz der Aktionen, v.1, p. 416. 
333

 Levy, Die Konkurrenz der Aktionen, v. 1, p. 123. 
334

 Terminologisches (Levy, Die Konkurrenz der Aktionen, v. 1, p. 41). 
335

 Ungehemmte Kumulation (Wenger, Institutionen des Römischen Zivilprozessrechts, p. 179). 
336

 Barbosa Moreira, A nova definição de sentença, in Temas de Direito Processual, 9ª Série, p. 170. 
337

 Wenger, Institutionen des Römischen Zivilprozessrechts, p. 177. 
338

 Kaser, Das römische Zivilprozessrecht, p. 233. 
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nos interessam neste trabalho; a última, todavia, é de suma relevância. Trata-se da concorrência 

eletiva de ações, que se passa quando o mesmo objeto pode ser atingido por meio de ações 

diversas ou quando de uma mesma causa podem-se formular dois pedidos diversos
339

. É o 

concurso eletivo tradicional, a verdadeira concorrência de Savigny e a colisão de Martens. 

 Se nenhuma destas propostas terminológicas é, por si só, imune a críticas, isso não quer 

dizer que não seja possível extrair de cada um delas algo de positivo, combinando-as todas na 

medida de suas virtudes e de suas imperfeições. 

 Tem razão Savigny ao criticar o emprego do nome concurso sucessivo. A sucessão não é, 

propriamente, um problema que se relacione ao concurso de ações. Não há na relação entre elas 

a contraposição entre concomitância, embora independente, e a extinção da segunda pela 

primeira, contraposição esta que marca, em sua essência, o problema do concurso. 

 O mérito de Böcking e Martens, ao distinguir concurso de colisão, é inegável. Souberam 

eles perceber que a palavra concorrência, ou concurso, é equívoca, porque não exprime 

suficientemente bem o modo através do qual se relacionam as ações. Uma coisa é, diga-se deste 

modo, a convivência pacífica entre duas ações; outra, inteiramente diversa, a colisão entre ações 

inimigas, porque programadas a causar a destruição da outra. A pouca adesão da doutrina 

posterior a esta terminologia não é suficiente para anular os méritos que justificam o seu 

emprego. 

 Faltou à proposta de Martens, todavia, diferenciar os casos em que há diversidade de 

pedido e igualdade de causas daqueles em que há diversidade de causas e igualdade de pedido. 

Este também o equívoco de Kaser, que, aludindo expressamente a estas duas hipóteses, encerra-

as indiferentemente na mesma tipologia Ausschlußverhältnis. A relevância teórica desta 

distinção justifica, todavia, a diferenciação também terminológica. Com razão Mackeldey, deste 

modo, por distinguir concurso eletivo de concurso alternativo. 

 A nomenclatura empregada por Levy deve ser rejeitada, porque cumulação exprime 

suficientemente bem o que pretende ele exprimir com cumulação independente
340

. Já a 

expressão consunção civil é obscura.  A sugestão de Kaser, reproduzindo a cumulação 

                                                        
339

 "Elektive Aktionenkonkurenz herrscht, wo entweder dasselbe Klageziel mit verschiedenen Klagen erreicht 

werden kann, oder aus demselben Tatbestand mehrere Ziele zur Wahl stehen, von denen nur eines verwirklicht 

werden soll" (Kaser, Das römische Zivilprozessrecht, p. 234). 
340

 E, como não se deve cansar de lembrar, numquam ponenda est pluralitas sine necessitate. 
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independente de Levy, deve ser pela mesma razão rejeitada.  Há que se evitar também a reunião, 

em uma só categoria, de espécies de concurso subjetivo e de concurso objetivo, como propôs ele. 

  Sugere-se, assim, a combinação destas propostas terminológicas, da seguinte forma: 

elimina-se a categoria concurso sucessivo; e contrapõe-se o concurso de ações (abandonado o 

termo cumulativo, porque redundante) à colisão de ações, colisão esta que pode ser de dois tipos 

(colisão eletiva ou colisão alternativa); entendidos o concurso e a colisão como espécies de um 

gênero maior, a que Savigny chamou, corretamente, de coexistência. Isso não quer dizer que, de 

quando em quando, não se ceda à terminologia de uso generalizado, embora não preferível: a 

palavra concurso para denominar o gênero (no lugar da palavra coexistência, de emprego mais 

técnico), e não o concurso em sentido estrito (contraposto à colisão).  

 Se esta proposta, que se pretende uma síntese dos aspectos positivos de cada uma das 

diversas outras, formuladas ao longo do tempo, não se pretende cientificamente insubstituível e 

infalível, parece ela, ao menos, ser aquela que com mais clareza revela as características das 

diversas modalidades de coexistência entre ações, nas suas modalidades concurso e colisão. Se 

nomen essentiam rei non probat, é também verdadeiro que nomen est omen, o que recomenda o 

emprego de esforços na formulação de uma proposta terminológica mais clara e mais simples, 

como se tentou fazer. 

6.2 FUNDAMENTO ÉTICO 

 Viu-se já que o desenvolvimento histórico do direito romano pode ser compreendido, em 

larga medida, como a história da equidade e das repercussões, sobre os mais diversos institutos, 

da preocupação romana com o justo e o équo
341

. As fontes dão eloquente testemunho disso: 

                                                        
341

 Como já se disse na nota 270 supra, os juristas ingleses percebem com mais clareza a relevância capital que a 

equidade desempenhou no desenvolvimento do direito romano precisamente porque o desenvolvimento de seu 

próprio direito seguiu curso análogo. A comparação  entre a evolução jus civilis/jus honorarium e common 

law/equity revela-se interessantíssima. Sobre o ponto: “It would be hard to find a better description of the functions 

of English Equity than Papinian’s words (D. 1. I. 7. I): ‘jus praetorium est quod praetores introduxerunt adiuvandi 

vel supplendi vel corrigendi iuris civilis gratia propter utilitatem publicam’. And, just as the personality of the 

Praetor seems to have exercised a considerable influence on the Edict during his term of office, at any rate in early 

times, so we may say that the personality of the Chancellor, for a long time the sole, and until the nineteenth century 

the dominant, judge in Equity, was a powerful factor in the development of Equity” (Buckland e McNair, Roman 

Law and Common Law, p. 5). Neste sentido, também Scrutton, sobre o desenvolvimento do Tribunal da Chancelaria 

e da Equity: “The Court of Chancery originates in the position of the king as the fountain of justice. To him petitions 

were addressed by suppliants who conceived themselves wronged by the Common Law, or who found no remedy 

for the injury they complained of” (Scrutton, The influence of the Roman Law on the Law of England, p. 152). 

Também para Maine: “The theories found in modern manuals of Equity are very various, but all alike in their 

untenability. Most of them are modifications of the Roman doctrine of a natural law, which is indeed adopted in 

terms by those writers who begin a discussion of the jurisdiction of the Court of Chancery by laying down a 

distinction between natural justice and civil” (Maine, Ancient law, p. 69). 
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como elegantemente definiu Celso, nas palavras de Ulpiano, o próprio direito consiste na arte do 

bom e do équo (“jus est ars boni et aequi”
342

). 

 Esta preocupação com a equidade se refletiu, como não poderia deixar de ser, na questão 

do concurso. Daí ter dito Gaio que “Bona fides non patitur, ut bis idem exigatur”
343

; daí também 

por que disse Quintiliano que "bis de eadem re ne sit actio"
344

. Notaram-no inúmeros romanistas, 

como, por exemplo, Maynz
345

 e Cuq
346

. O impedimento de que alguém volte a juízo para 

reclamar aquilo que já reclamou antes significava assim, para os romanos, um imperativo da 

justiça – e a extinção de ações concorrentes a roupagem processual desta exigência.  

 Este o princípio que deve nortear toda e qualquer formulação teórica a respeito do 

concurso de ações: a eficácia extinta de uma ação sobre a outra, na hipótese de colisão entre elas, 

é um imperativo prático da equidade. Educados nos dogmas racionalistas, é difícil para os 

homens de hoje compreenderem esta relação entre praxe e teoria, em que a solução prática 

precede cronológica, e mesmo logicamente, a formulação teórica.  A teoria para os romanos, em 

verdade, serve para explicar a realidade, não para moldá-la ou estruturá-la. É o sentido, 

essencial, da expressão jus non a regula sumatur, sed ex jure, quod est, regula fiat
347

. Sem a 

exata percepção disto, será impossível compreender a grandeza do gênio romano e, sobretudo, 

também impossível dar integral sentido aos diversos institutos particulares de seu direito, como o 

concurso
348

. 

 Sob esta perspectiva indutiva, resta agora descrever hipóteses nas quais as fontes indicam 

haver coexistência entre ações, observando se em cada uma delas verificar-se-á a eficácia extinta 

                                                        
342

 “O direito é a arte do bom e do équo” (Dig. 1.1.1pr.). 
343

 “A boa-fé não tolera que se exija de novo a mesma coisa” (Dig. 50.17.57). 
344

 “Não se admite ação sobre a mesma coisa” (Quintiliano, De Institvtio Oratoria, Livro VII, nº 6). 
345

 “Il peut se faire qu’une lesion quelconque fasse naître plusieurs actions au profit de la même personne. Ces 

actions pourront-elles êtres intentées toutes à la fois, ou bien le demandeur sera-t-il tenu d’opter entre elles, et le 

choix qu’il fait aura-t-il pour effet d’éteindre les autres actions? Cette question trouve sa solution dans un principe 

d’équité qui s’oppose à ce qu’on demande par une nouvelle action ce qu’on a déjà obtenu par une action 

antérieure” (Maynz, Cours de droit romain, v. 1, p. 541). Observe-se que ele fala na efetiva satisfação, e não no 

mero ajuizamento da demanda. 
346

 Cuq, Manuel des institutions juridiques des Romains, p. 822. 
347

 O direito não se extrai da regra; mas a partir do direito, que existe, é formulada a regra (Dig. 50, 17, 1). 
348

 "La 'methode d'interpretation' - ou plutôt d'élaboration du droit - des jurisconsultes classiques, quant à 

l'essenciel, est conforme à l'enseignement d'Aristote: recours aux textes, émanant soit de la tradition 

jurisprudentielle (jus civile), soit du préteur, des comices ou du Sénat; et cependant, s'il ya lieu, correction du texte 

au nom de l'équité, notion aristotélicienne: libe recherce dialectique, confrontation des opinions des grands juristes 

et des écoles de jurisprudence; attention aux circonstances, usage de la casuistique (quaestiones, casus); recherche 

des règles, qui manifestent la justice et la cohérence des solutions, mais défiance à l'égard des règles, qui jamais 

n'atteignent le juste et ne doivent être prises pour le droit" (Villey, La Formationde la pensée juridique moderne, p. 

105). 
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da primeira sobre a segunda. Os exemplos úteis sao numerosíssimos, e Levy estudou, 

provavelmente, grande parte deles. Neste trabalho, optou-se, diferentemente, em selecionar 

apenas alguns, representativos de uma série de outros, e que se prestarão, em conjunto, a dar 

subsídios para a formulação de uma hipótese teórica que sirva para explicar e sistematizar a 

casuística colhida das fontes. 

6.3 ACTIO FURTI E CONDICTIO FURTIVA 

 Furtum, nas fontes romanas, é, como define Paulo, a "contrectatio rei fraudulosa lucri 

faciendi gratia vel ipsius rei vel etiam usus eius possessionisve"
349

,  definição esta repetida, 

quase ipsis litteris, nas institutas de Justiniano como "contrectatio rei fraudulosa vel ipsius rei 

vel etiam usus eius possessionisve"
350

. O furto, assim, não consiste exatamente na subtração 

efetiva de uma coisa; basta o toque, o contato fraudulento com a res, que deve ser 

necessariamente um bem móvel
351

, contra a vontade do proprietário ou do titular de outro direito 

real sobre ela
352

. Como observou Jolowicz, "there is no need that there should be in addition a 

taking away"
353

, o que faz com que o  conceito romano de furtum diferencie-se do conceito 

moderno de furto, pois que substancialmente mais abrangente
354

. 

 Ilustrando o ponto, Sanfilippo dá o exemplo do furto realizado pelo depositário, sem que 

seja "necessario quindi il loco movere o asportazione della cosa"
355

. Ao furtum rei, juntam-se, 

na terminologia justinianéia, o furtum usus (uso indevido) e o furtus possessionis (quando o 

detentor passa a considerar-se possuidor). Este o elemento objetivo do furtum. 

 O elemento subjetivo, por seu turno, é dado pelo dolo do agente, "che ha conscienza di 

utilizzare la cosa contro la volontà dell'avente diritto"
356

. Debate-se, no entanto, a 

indispensabilidade do animus lucri facienci, a que se refere, expressamente, apenas a definição 

                                                        
349

 "Apoderamento fraudulento da coisa, com o ânimo de lucro, apoderamento que pode ser da própria coisa, do uso 

dela ou de sua posse" (Dig. 47.2.1.3). 
350

 LIB. IV, TIT. I. 
351

 "Il faut enfin, dans la doctrine qui a prévalu, que la chose soit un meuble" (Girard, Manuel de droit romain, p. 

432). 
352

 “Dal punto de vista oggetivo, Il furto appare identificato com la contrectatio rei, ossia presuppone il contatto 

materiale com la cosa rubata. Questo requisito, del resto, si era da tempo imposto come elemento costitutivo 

imprescindibile” (Desanti, Delitti privati e concorso di azioni, p. 22). 
353

 Jolowicz, Digest XLVII. 2: De furtis, p. xvii. 
354

 "la notion du vol est à Rome bien plus étendue qu'en droit moderne, parce qu'il y a vol non seulement à 

soustraire la chose d'autrui, mais d'une manière générale à faire un acte d'appropriation frauduleuse sur la chose 

d'autrui, par exemple à vendre sciemment la chose d'autrui" (Girard, Manuel de droit romain, p. 332). 
355

 Sanfilippo, Istituzioni di diritto romano, p. 298. 
356

 Sanfilippo, Istituzioni di diritto romano, p. 298. 
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de Paulo. Alguns romanistas entendem-no sempre necessário, como Girard
357

 e Petit
358

, outros 

não, como Sanfilippo
359

, na esteira do seminal trabalho de Huvelin, denominado Études sur le 

furtum dans le très ancién droit romain, no qual demonstrou ele a origem justinianéia desta 

exigência complementar
360

. 

 O direito romano, por fim, desde as XII Tábuas, classificava o furto em manifestus e em 

nec manifestus. O primeiro, "quando il ladro era colto con la cosa rubata sul luogo stesso del 

delitto, o prima di ragiungere il posto in cui aveva intenzione di riporla""
361

; o segundo, em 

todos os outros casos. A distinção reflete-se em inúmeros aspectos do instituto. Quando 

manifesto o furto, por exemplo, mesmo "nel diritto più evoluto, resta lecita l'uccione del ladro 

notturno o che si difenda a mano armata"
362

. O furto manifesto, ademais, fazia nascer uma 

obrigação in quadruplum contra o agente (isso no direito romano mais tardio, porque, à época 

das XII Tábuas, "il ladro dal pretore viene addictus al derubato, al pari di ogni iudicatus"
363

) , 

ao contrário do triplum, ou duplum, do furto não manifesto. Esta o obrigação ex delicto, que é 

objeto da actio furti. Mas por que ex delicto? 

 O direito romano, em seus primórdios, dividia as fontes das obrigações em duas espécies: 

o contrato e o delito
364

, divisão esta descrita por Gaio nas instituições
365

.  Com o tempo, todavia, 

os jurisconsultos entenderam adequado ampliar esta divisão, o que levou Justiniano, nas suas 

instituições, a afirmar que "Sequens divisio in quattuor species deducitur: aut enim ex contractu 

sunt aut quasi ex contractu aut ex maleficio aut quasi ex maleficio"
366

, exatamente porque 

                                                        
357

 Girard, Manuel de droit romain, p. 431. 
358

 "Enfin il faut que l'auteur de l'acte ait l'intention d'en tirer profir, lucri facienci gratia. S'il a voulu nuire à autrui, 

sans en bénéficier, il peut se rendre coupable d'un autre délit, mais il n'y a pas vol" (Petit, Traité élémentaire de 

droit romain, p. 467). 
359

 "Lo animus lucri facienci, sebbene menzionato nella definizione, non sembra necessario, almeno per diritto 

classico" (Sanfilippo, Istituzioni di diritto romano, p. 298). 
360

 Huvelin, Études sur le furtum dans le très ancien droit romain. Les sources, v.1. 
361

 Voci, Istituzioni di diritto romano, p. 484. 
362

 Arangio-Ruiz, Istituzioni di diritto romano, p. 370. 
363

 Biondi, Istituzioni di diritto romano, p. 526. 
364

 "L'antico ius civile non conosceva la categoria astratta dell'obligatio, ma singole e determinate figure di 

obligationes; solo in sèguito, quando dalla serie de isingoli casi si giunse alla costruzione sintetica di quella 

categoria, la prima giurisprudenza cominciò ad impostare su basi sistematiche la dottrina delle fonti delle 

obbligazioni, riconducendo tutte le ipotesi esistenti ai due tipi fondamentali: il contractus, nel su significato 

originario di  <affare> (atto lecito) e il maleficium o delictum, cioè <l'atto illecito>" (Sanfilippo, Istituzioni di 

diritto romano, p.195). 
365

 "nunc transeamus ad obligationes, quarum summa diuisio in duas species diducitur: omnis enim obligatio uel ex 

contractu nascitur uel ex delicto" (Gaio, 3, 88). 
366

 Segue uma divisão em quatro espécies: ou do contrato, ou do quase contrato, ou do delito, ou do quase delito" 

(Justiniano, Institutiones, 3, LIB. III, TIT. XIII). 
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"questa antica bipartizione è insufficiente perchè non esaurice tutti i casi di obligationes 

indubbiamente riconsciuti dallo stesso ius civil...", como explicou Biondi
367

. 

 Independentemente da escolha de uma destas opções classificatórias, não há dúvidas de 

que o furtum é uma das fontes ex delicto (ou ex maleficio) das obrigações, exatamente porque faz 

nascer, em benefício da vítima, uma obrigação in quadruplum, quando o furto é manifesto, ou in 

triplum ou in duplum quando não.  Serve a actio furti, assim, perpétua e infamante
368

 para a 

cobrança de uma pena do ofensor, ou ainda de eventuais cúmplices
369

, pena esta que "indica la 

conseguenza del delitto e denota la funzione repressiva dell'obligatio"
370

 
371

, e não se confunde 

com a pretensão à restituição da coisa furtada. Daí por que se trata de uma actio poenalis, ou 

quibus poenam persequimur
372

. 

 Para a restituição da coisa furtada, ou o ressarcimento, servia-se a vítima da 

reivindicatio, ou da condictio ex causa furtiva, abreviadamente condictio furtiva
373

, ações esta 

que, a rigor, não nascem do furto, mas da propriedade
374

. Historicamente, a ação reipersercutória 

precede a condictio furtiva. De caráter real, todavia, não poderia ser proposta quando a coisa se 

perdesse, ou contra os herdeiros do ladrão. Esta a razão por que passaram os pretores a admitir, 

em benefício da vítima, o ajuizamento de uma condictio
375

, fundada na ficção de que o ladrão é 

devedor de uma obrigação de dar. Esta solução permitiu à vítima do furto demandar, ainda que a 

coisa tenha se perdido, e ainda contra os herdeiros do autor
376

.  Diferentemente da actio furti, "la 

                                                        
367

 (Biondi, Istituzioni di diritto romano, p. 371). Consulte-se Biondi, para uma explicaçao mais pormenorizada 

sobre a evolucao do pensamento sobre a classificacao das fontes das obrigacoes: da divisao bipartida a quatripartida 

de Justiniano, passando pela divisao tripartida de Gaio (ex variis causarum figuris). 
368

 Petit, Traité élémentaire de droit romain, p. 468. 
369

 Petit, Traité élémentaire de droit romain, p. 468. 
370

 Biondi, Istituzioni di diritto romano, p. 382. 
371

 "Zuweilen soll aber die Rechtsstörung noch einen weitern Nachtheil für den Beklagten zur Folge haben, eine 

Strafe zum Vortheil des Klägers - poena" (Keller, Der Römische Zivilprozess und die Aktionen in summarischer 

Darstellung, p. 474). 
372

 Ainda Keller, Der Römische Zivilprozess und die Aktionen in summarischer Darstellung, p. 475. 
373

 Também, em certa medida, a actio ad exhibendum, para a exibição da coisa furtada. 
374

 Girard, Manuel de droit romain, p. 438. 
375

 Condictio, por seu turno, que não se confunde com a antiga ação da lei "per condictionem", mas que dela herdou 

alguns traços, como a maior sumariedade. Sobre ela, Bonfante: "Nel periodo formulare si dicevano condictiones 

quelle azioni obbligatorie dirette a una somma determinata di danaro (certa pecunia) o altro obbietto determinato 

(certa res), in cui la formula non esprimeva che la pretesa de ll'attore, lasciando fuori la causa. Questo istituto 

procedurale, che aveva nome ed origine dalla legis actio per condictionem, era in guisa analoga limitato alle antiche 

cause obbligatorie di stretto diritto civile" (Bonfante, Istituzioni di diritto romano, p. 111). 
376

 Girard, Manuel de droit romain, p. 439. 
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condictio furtiva, al pari della reivindicatio, è azione non penale, ma a difesa della 

proprietà"
377

. 

 Quando se trata, assim, da coexistência de ações penais entre si, ou entre uma ação penal 

e outra, não penal, como no caso da actio furti e da condictio furtiva, as fontes revelam não 

haver relação de exclusão entre elas. De modo geral, "nunquam actiones, praesertim poenales, 

de eadem re concurrentes alia aliam consumit"
378

, como afirmou Modestino. No caso específico 

da relação entre a actio furti e a conditio, disse ainda Ulpiano: "Furti actio poenam petit 

legitimam, condictio rem ipsam. ea res facit, ut neque furti actio per condictionem neque 

condictio per furti actionem consumatur"
379

. Mas por qual razão, neste caso, não ocorre a 

exclusão de uma pela outra? 

6.4 QUANTI MINORIS E REDHIBITORIA 

 Suponha-se uma compra e venda, que, no direito romano
380

, ao contrário do que se passa 

hoje, não consubstancia translação de domínio
381

. Tício vende a Semprônio uma coisa qualquer 

– um jumento, por exemplo – com um vício oculto. O direito civil, em princípio, não fazia 

responsável por ele o alienante
382

, a não ser que celebrada, entre as partes contratantes, um 

contrato distinto e destinado a garantir os vícios, denominado stipulatio
383

. 

 O desenvolvimento do comércio em Roma tornou a solução do direito civil inadequada. 

“Visando a reprimir as fraudes cometidas pelos vendedores (em geral, estrangeiros) contra os 

compradores de animais ou de escravos”
384

, os edis curuis, encarregados do poder de polícia nos 
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 Biondi, Istituzioni di diritto romano, p. 528. 
378

 Nunca, nas ações penais concorrentes, uma consumirá a outra (Frommelt, Regula iuris, p. 22). 
379

 A actio furti pede a aplicação de uma pena legítima, enquanto a condictio pede a própria coisa. Isso faz com que 

nem a actio furti seja consumida pelo ajuizamento da condição e nem a condição pelo ajuizamento da actio furti 

(Dig. 13.1.7.1). 
380

 Sobre a evolução do contrato de compra e venda no direito romano, confira-se a extensa obra Der Kauf nach 

gemeinem Recht de August Bechmann. 
381

  “Circa la compra-vendita di cose, che è senza dubbio l´originaria, il negozio romano offre una singolare 

particolarità: che il venditore non è obbligato a transferire la proprietà dell´oggeto, ma solo il possesso, e 

propriamente dicevasi ch´egli era tenuto a tradere ut habere liceat. Pertanto la compra-vendita di cose non solo non 

è un contrato translativo di proprietà, come nel diritto moderno, ma non è nemmeno un contratto che obblighi a 

procacciarsi la proprietà e transmetterla, come la stipulazione ad dandum o il legato per damnationem” (Bonfante, 

Instituzioni di diritto romano, p. 468). 
382

 “Dans la vente primitive, faite au comptant par mancipation, l´aliénateur n´était, en principe, tenu à aucune 

responsabilité á raison des vices” (Girard, Manuel de droit romain, p. 598). 
383

 “...a princípio, o vendedor não respondia por esses vícios, a não ser que, entre ele e o comprador, tivesse sido 

celebrada – para que este fosse garantido contra a evicção e os vícios redibitórios – uma stipulatio duplae, ou uma 

stipulatio habere licere” (Moreira Alves, Direito romano, v. II, p. 163). 
384

  Moreira Alves, Direito romano, v. II, p. 163. A explicação foi colhida de Ulpiano, para quem "Causa huius 

edicti proponendi est, ut occurratur fallaciis vendentium et emptoribus succurratur, quicumque decepti a 
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mercados, partindo do pressuposto de que o vendedor deva conhecer aquilo que vende, passaram 

a exigir dos comerciantes a exposição dos vícios das coisas que negociavam
385

. 

 Ao comprador lesado pelo vício oculto, como passaram a autorizar os editos dos edis 

curuis, nasciam duas ações distintas. O título primeiro do livro 21 do Digesto as apresenta: “De 

aedilicio edicto et redhibitione et quanti minoris”
386

. A primeira, redibitória, destinada à 

resilição do negócio
387

; a segunda, estimatória – ou quanti minoris -, destinada ao abatimento 

proporcional
388

. Gaio as descreve em seus comentários ao edito curul: “Si quid venditor de 

mancipio adfirmaverit idque non ita esse emptor queratur, aut redhibitorio aut aestimatorio (id 

est quanti minoris) iudicio agere potest...” (Dig. 21.1.18pr)
389

. 

 Este vício, suficiente para justificar a procedência de uma destas ações, não deve ser 

insignificante
390

. É preciso que ele torne a coisa imprestável ou que reduza, substancialmente, 

sua utilidade ou valor. Segundo Ulpiano, por exemplo, se o escravo tivesse mais dedos nas mãos 

do que nos pés, ou vice-versa, não seria caso de redibição
391

: não é também qualquer doença que 

                                                                                                                                                                                   
venditoribus fuerint: dummodo sciamus venditorem, etiamsi ignoravit ea quae aediles praestari iubent, tamen teneri 

debere. nec est hoc iniquum: potuit enim ea nota habere venditor: neque enim interest emptoris, cur fallatur, 

ignorantia venditoris an calliditate" (Dig. 21.1.1.2). 
385

 “Ainsi qu´explique Ulpien, D., h, t., 1, 2, l´édit impose cette déclaration des vice aux vendeurs, sans se 

préoccuper de savoir s´ils les connaissent, en partant de l´idée que le vendeur est en faute de ne pas connaître as 

chose” (Girard, Manuel de droit romain, p. 599).  
386

 “A essas duas pretensões, que existem em alternativa, correspondem duas ações a que se costuma chamar 

edilícias, porque se devem, com fisionomia semelhante à que tem hoje, aos edis curuis da velha Roma. No antigo 

direito romano, muito limitada era a responsabilidade do alienante pelos ´vicios ocultos da coisa. Foram aqueles 

magistrados, com o fim de sanear as vendas de gado e de escravos nos mercados, onde era freqüente a prática de 

fraudes, que concederam ao adquirente lesado a actio redhibitoria e a actio aestimatoria ou quanti minoris” 

(Barbosa Moreira, Quanti minoris, in Direito processual civil: ensaios e pareceres, p. 204). 
387

 O art. 441 do Código Civil brasileiro reproduz, inteiramente, a hipótese de cabimento: “a coisa recebida em 

virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a 

que é destinada, ou lhe diminuam o valor” 
388

 É o mesmo que determina o art. 442 do Código Civil: “Em vez de rejeitar a coisa, redibindo o contrato (art. 441), 

pode o adquirente reclamar abatimento no preço”. 
389

 “Deux actions lui sont promises: pendant six móis, une action rédhbitoire en résiliation de la vente, action qui 

entraîne la peine du double; pendant un an, une action en diminution du prix (quanti minoris ou aestimatoria, par 

laquelle le juge estime la moins-value que la découverte du vice lors de la vente ou l´absence des qualités promises 

aurait fait subir à la chose” (Cuq, Manuel des institutions juridiques des romains,  p. 469). Também Girard:  “Ces 

actions, qui sont, croyons-nous, postérieures à l´introduction de la procédure formulaire, se ramènent à deux types 

principaux, uma action en résolution, très compliquée, donnat lieu à une condemnation au double, appelée l´action 

redhibitoria, et une action en réduction du prix appelée l´action quanti minoris, aestimatoria” (Girard, Manuel de 

droit romain, p. 553). 
390

 “La garantie est due par le vendeur à l´acheteur non seulement á raison de l´éviction, mais à raison des vices que 

peuvent rendre la chose inutile ou nuisible” (Girard, Manuel de droit romain, p. 597). 
391

 “Sed si quis plures digitos habeat sive in manibus sive in pedibus, si nihil impeditur numero eorum, non est in 

causa redhibitionis: propter quod non illud spectandum est, quis numerus sit digitorum, sed an sine impedimento 

vel pluribus vel paucioribus uti possit” (Dig. 21.1.10.2).  
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a justifica, como uma leve inflamação nos olhos, ou uma também leve dor de dente ou de 

ouvido. Estes exemplos, colhidos do quotidiano romano, são também de Ulpiano
392

.  

 Não pode o vício, ainda, ser aparente
393

, posterior à venda
394

, nem tampouco conhecido 

do adquirente, embora, como disse Paulo, "ignorantia emptori prodest, quae non in supinum 

hominem cadit"
395

. A obrigação do vendedor, por fim, é objetiva, "non conta che egli conosca o 

no le vere condizioni dello schiavo"
396

, ou de qualquer outra coisa que seja objeto da compra e 

venda. 

 Não seria exagero afirmar que a relação entre estas ações edilícias (quanti minoris e 

redhibitoria), edilícias
397

 porque criadas através dos editos dos edis curuis, é considerada, por 

excelência
398

, hipótese de colisão de ações, em que o ajuizamento da primeira implica a extinção 

da segunda.  É o que se extrai de uma passagem de Juliano, recolhida no Digesto, na qual trata 

ele destas duas ações, para depois concluir que "quare vere dicetur eum, qui alterutra earum 

egerit, si altera postea agat, rei iudicatae exceptione summoveri"
399

.  Neste mesmo sentido, 

também Paulo: “Si hominem emptum manumisisti, et redhibitoriam et quanti minoris 

denegandam tibi Labeo ait, sicut duplae actio periret: ergo et quod adversus dictum 

promissumve sit, actio peribit”
400

 É preciso, no entanto, saber por qual razão isso acontece. 

                                                        
392

 “Idem ait non omnem morbum dare locum redhibitioni, ut puta levis lippitudo aut levis dentis auriculaeve dolor 

aut mediocre ulcus: non denique febriculam quantulamlibet ad causam huius edicti pertinere” (Dig. 21.1.4.6). 
393

  il difetto deve essere occulto; se si tratta di vizio apparente che omnibus potuit apparere o che signis quibusdam 

solent demonstrare (ad es., cecità, cicatrici), cessa la responsabilità (D. eod. 1,6)" (Biondi, Istituzioni di diritto 

romano, p. 495). 
394

 Actioni redhibitoriae non est locus, si mancipium bonis condicionibus emptum fugerit, quod ante non fugerat" 

(Dig. 21.1.54) 
395

 "A ignorância beneficia o comprador, desde que não se trata de ignorância negligente" (Dig. 18.1.15.1) 
396

 Voci, Istituzioni di diritto romano, p. 449. 
397

 Na literatura recente sobre estas ações edilícias, destaca-se o trabalho de Nunzia Donadio, a que ela deu o nome 

de La tutela del compratore tra actiones aediliciae e actio empti. 
398

 É o exemplo típico de colisão (ou relação de exclusão) para grande parte da doutrina. Por exemplo: Savigny, 

System des heutigen römischen Rechts, v. 5, p. 257, Levy,  Die Konkurrenz der Aktionen, v. 1, p. 134 e Kaser, Das 

römische Zivilprozessrecht, p. 234. 
399

 "Diz-se, com efeito, que, proposta uma destas ações, se posteriormente a outra for proposta,  pode-se suscitar a 

exceção de coisa julgada" (Dig. 44.2.25.1). 
400

 "Labeão diz que se tu comprares um homem, e ou a redibitória ou a quanti minoris forem rejeitadas, assim as 

duas ações perecem: deste modo, não importando o que o litigante diz ou sustenta, a ação perecerá" (Dig. 

21.1.47pr).  
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6.5 ACTIO COMMODATI E ACTIO LEGIS AQUILIAE 

 O comodato é uma espécie de contrato real
401

, ou seja, um contrato que se aperfeiçoa 

com a tradição da coisa, sendo insuficiente o mero consenso. Nele, o comodante, que não precisa 

ser proprietário da coisa, podendo também ser mero possuidor
402

, entrega ao comodatário uma 

coisa inconsumível
403

. Distingue-se do mútuo, porque nele não se transfere a propriedade da 

coisa, mas apenas a posse
404

, e também porque a obrigação do comodatário é de restituir  a coisa 

emprestada, e não o equivalente. Tanto coisa móveis quanto imóveis podem ser objeto do 

comodato, embora normalmente o sejam, em Roma, apenas coisas móveis. O comodato, 

ademais, deve necessariamente ser gratuito, sob pena de desnaturar-se em locação
405

. 

 Incumbe ao comodatário, em primeiro lugar, a obrigação de usar a coisa de acordo com 

sua destinação, de conservá-la, pagando inclusive as despesas ordinárias de conservação, como a 

alimentação dos escravos
406

. Também deve o comodatário guardar a coisa (custodia), e, por fim, 

restituí-la, no tempo acertado, se houver acordo prévio quanto ao encerramento do contrato, ou 

quando pedida a devolução pelo comodante, em caso contrário. 

 Serve à tutela dos direitos do comodante a actio commodati (ou actio commodati 

directa), ação civil inicialmente in factum, mas depois in jus
407

, e de boa-fé
408

. A actio 

commodati, reipersecutória que é, pode cumular-se com a actio furti, de natureza penal, quando 

o comodatário usar a coisa diferentemente do convencionado (furtus usus), sem que ocorra a 

                                                        
401

 O comodato guarda, ainda hoje, esta feição romana, a despeito de muitos civilistas defenderem a categoria 

romana dos contratos que se aperfeiçoam com a efetiva tradição. Neste sentido, Caio Mário da Silva Pereira, 

Instituições de direito civil, v. 3, p. 290. 
402

 "Commodare possumus etiam alienam rem, quam possidemus, tametsi scientes alienam possidemus" (Dig. 

13.6.15) Ebert Chamoun ilustra o ponto: "O ladrão podia dar em comodato a coisa roubada" (Chamoun, 

Instituições de direito romano, p. 352). 
403

 Sanfilippo, p. 271. Como lembra Bonfante, no entanto, uma coisa consumível pode ser dada em comodato ad 

pompam (Bonfante, Istituzioni di diritto romano, p. 400). 
404

 "Le commodant remet la chose à l'emprunteur pour qu'il s'en serve et non pour qu'il en devienne proprietaire" 

(Petit, Traité élémentaire de droit romain, p. 369). 
405

 "O comodato é contrato essencialmente gratuito; se o empréstimo da coisa for oneroso, não há contrato, mas, 

sim, locação de coisa" (Moreira Alves, Direito Romano, v. 2, p. 128). 
406

 Este exemplo é de Voci, Istituzioni di diritto romano, p. 436. 
407

 É bem verdade que, primitivamente, o comodantante dispunha apenas um ação in factum, fundada na boa-fé. 

Com o tempo, todavia, desenvolveu-se uma ação verdadeiramente in jus. Neste sentido, May: "L'existence de ces 

action in factum est prouvée para Gaius, IV, 47. Après que le comodat et le dépôt eurent été reconnus comme 

contrats et sanctionées par une action in jus, l'action in factum, antérieure en date, continua néanmoins à subsister" 

(May, Éléments de droit romain, p. 315). Também Cuq: "Aux 1er siècle de L'Empire, le commodat est sanctionné, 

comme la fiducie, para deux actions in jus, l'action commodati directa et l'action commodati contraria" (Cuq, 

Manuel des Institutions Juridiques des Romains, p. 445). 
408

 Voci, Istituzioni di diritto romano, p. 436. May, Éléments de droit romain, p. 319. 
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exclusão de uma ação pela outra
409

, pela mesma razão que torna independentes uma da outra a 

actio furti e a conditio furtiva, como se viu mais acima. 

 Revelam as fontes, todavia, que ela não pode cumular-se, mesmo que apenas em alguns 

casos, com a actio legis aquiliae. É o que se depreende de uma passagem de Gaio, recolhida no 

Digesto, segundo a qual "sive autem pignus sive commodata res sive deposita deterior ab eo qui 

acceperit facta sit, non solum istae sunt actiones, de quibus loquimur, verum etiam legis 

aquiliae: sed si qua earum actum fuerit, aliae tolluntur"
410

. 

 A solução de Gaio é curiosa porque, de modo geral, reconhece-se o caráter penal da actio 

legis aquiliae, ação criada por um famosíssimo plebiscito, de meados do século III a.C., proposto 

por um certo tribuno Aquílio. Notável criação pretoriana, foi esta ação desenvolvida com 

fundamento na equidade, porque "quand une personne cause sans droit un préjudice à autrui en 

portant atteinte à sa propriété, l'équité veut qu'il ait réparation au profit de la victime"
411

 e 

tornada célebre, sobretudo, pelo caráter geral de suas disposições
412

. Seu objeto é o pagamento 

de uma soma de dinheiro igual ao mais alto valor que o objeto do dano tenha tido no ano que 

precedeu o delito, em princípio
413

. Com o tempo, todavia, passou-se a considerar também os 

lucros emergentes e os danos indiretos
414

. Pressupõe ela, por fim, dolo ou culpa do agente
415

. 

 Se penal a ação, como já se viu antes, não poderia haver relação de exclusão entre ambas 

as ações. Mas elas colidem, como demonstram as fontes, o que torna necessário entender-se por 

qual razão. 

                                                        
409

 O ponto não passou despercebido a Cuq: "Le commodataire ne peut employer la chose qu'à l'usage convenu, 

sous peine de commettre un furtum usus. Dans ce cas il est passible de l'action commodati et de l'action furti; il doit 

réparer le préjudice causé et payer une amende; de plus, il répond ici de la perte survenue par cas fortuit" (Cuq, 

Manuel des Institutions Juridiques des Romains, p. 445). Também Girard, que fala da actio commodati "en 

réparation du préjudice en même temps que de l'amende du furtum rei ou du furtum usus ainsi commis par lui" 

(Girard, Manuel de droit romain, p. 563). 
410

 "Se a coisa empenhada, dada em comodato ou em depósito se deteriorar, não são apenas estas as ações, das quais 

falamos, mas também a aquiliana: mas se um delas for exercitada, as outras são extintas" (Dig. 13.6.18.1). 
411

 Girard, Manuel de droit romain, p. 471. 
412

 "Mais, sous la République, un plébiscite dont la date est incertaine, la loi Aquilia, vint réglementer cette matière 

d'une façon plus complète, sans s'appliquer pourtant à toute espèce de dommage, et servit de point de départ aux 

extensions de la jurisprudence" (Petit, Traité élémentaire de droit romain, p. 473). 
413

 Petit, Traité élémentaire de droit romain, p. 473. 
414

 "Der Gesetzgeber der Lex Aquilia dachte ursprünglich nur an der Ersatz des objektiven Wertes. Die klassische 

Jurisprudenz hat dagegen auch das subjetikes Interesse des Geschädigten einbezogen, so z.B., wenn ein Sklave 

getötet worden war, den derf Eigentümer unter einer Vertragsstrafe einem Dritten versprochen hatte oder der von 

einem Dritten zum Erben eingesetzt worden war" (Honsell, Römisches Recht, p. 176). 
415

 Rein, Privatrecht und Zivilprozess der Römer, p. 746. 
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6.6 SAVIGNY E O CRITÉRIO DA SATISFAÇÃO 

 Savigny, grande expoente da Escola Histórica do Direito, foi, muito provavelmente, o 

primeiro a procurar estudar, sob uma perspectiva científica, o problema do concurso de ações.  

Analisando as fontes, chegou ele à conclusão de que “Das, was Jemand durch eine Klage bereits 

erhalten hat, kann er nicht noch einmal mit einer andern Klage fordern”
416

. Partindo desta 

hipótese, observou ele que a semelhança ou desemelhança entre a causa (simplesmente um fato) 

originária das ações é irrelevante. Para demonstrá-lo, lembra a hipótese do cavalo alugado que é 

morto pelo condutor. Da morte, nasceria apenas a actio legis aquiliae; a actio locati originar-se-

ia do contrato
417

. A semelhança ou dessemelhança de pessoas seria, para ele, também irrelevante. 

Se alguém contratar com uma mesma pessoa um mútuo, depois uma venda e por fim uma 

locação, nenhuma relação haverá entre as ações nascidas de cada um destes contratos. Por outro 

lado, se duas pessoas causarem, conjuntamente, dano a outro, contra cada um deles, pelo todo, 

poderá reclamar a vítima. Mas se um pagar, a segunda ação terá sido extinta
418

.  

 Apenas o objeto jurídico (juristischer Gegenstand) ou o escopo (Zweck), em outras 

palavras, seriam relevantes para a determinação da extinção de uma ação pela outra, e apenas 

isso
419

. Este escopo, aliás, não precisa ser atingido, necessariamente, através do processo: basta a 

satisfação (wirkliche Leistung), mesmo extrajudicial. Não o ajuizamento da demanda, nem a 

litiscontestatio, nem mesmo a eficácia da sentença transitada em julgado, mas apenas a efetiva 

prestação: "perceptione, non litiscontestatione; perceptione non electione; solutione, non 

litiscontestatione; ut magis eo perceptio, quam intentio liberet"
420

.  

 Partindo deste princípio, Savigny classifica o concurso em três espécies: completo, 

parcial, e nenhum concurso. Completo, quando a primeira ação for inteiramente absorvida pela 

primeira, parcial quando o for parcialmente, e nenhum quando não houver absorção. 

 Savigny, é verdade, introduziu nas reflexões da doutrina sobre o concurso uma 

perspectiva teleológica que antes faltava, ao propor o critério da efetiva satisfação. Mas“se la 

                                                        
416

 “Aquilo, que alguém já conseguiu com uma ação, não pode mais demandar em uma outra ação” (Savigny, 

System des heutigen römischen Rechts, v. 5, p. 209). 
417

 Savigny, System des heutigen römischen Rechts, v. 5, p. 206. 
418

 "Die Gleichheit oder Ungleichheit der in mehreren Klagen vorkommenden Personen ist an sich selbst ohne 

Einfluß" (Savigny, System des heutigen römischen Rechts, v. 5, p. 208). 
419

 "Dieser allein bildet eine solche Identität, wodurch die eine Klage auf die andere Einfluß erhält"(Savigny, 

System des heutigen römischen Rechts, v. 5, p. 209). 
420

 "Pela satisfação, não pela litiscontestatio; pela satisfação, não pela escolha; pela solução, não pela litiscontestatio 

L. 4 de his qui effuderint (0.3) " apud Savigny, System des heutigen römischen Rechts, v. 5, p. 292.  
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cosa fosse come la vuole il lodato autore", nas palavras de Alibrandi,  "perchè gli antichi 

avrebbero disputato tanto di azioni concorrenti?”
421

 

 A crítica de Alibrandi à teoria de Savigny é irrespondível: “che dirò poi delle azioni in 

rem, di cui a rigore di vocaboli non può dirsi che si estinguano colla soddisfazione? La solutio è 

uno dei modi di togliere le obbligazioni, non i diritti da cui nascono le azioni reali”
422

.   

 Com efeito, só após o aprofundamento dos estudos em torno da litiscontestatio tornou-se 

possível perceber que o critério da solutio é incompatível com o processo romano clássico
423

. 

Daí por que tem razão Liebman ao dizer, tratando do direito justinianeu, que “in questo senso 

numerosi frammenti dei giureconsulti sono stati interpolati e varie importanti conseguenze 

complementari sono state tratte dall nuova regola. Così l’azione si estingue ormai solo con 

l’adempimento del’obbligazione, con la solutio comunque intervenuta, sia per effetto di 

volontario pagamento, sia per effetto del fruttuoso esito del processo; ed allora, estinta l’azione 

proposta, si estinguevano insieme le azioni concorrenti”
424

.   

 Derramando uma ânfora, Savigny não conseguiu encher uma taça
425

. Mas os conceitos de 

objeto (juristischer Gegenstand) e objetivo (Zweck), no entanto, dariam bons frutos na doutrina 

alema posterior. 

6.7 EFICÁCIA CONSUNTIVA DA LITISCONTESTATIO 

 Entusiasmada com as descobertas em torno da litiscontestatio, substancial parcela da 

doutrina romanística colocou este fenômeno, que marca e identifica o processo romano clássico, 

no centro dos estudos em torno do concurso de ações. O entusiasmo, no entanto, deu lugar a 

exageros
426

.  

E a centralidade da litiscontestatio no processo civil romano do Ordo Judiciorum 

Privatorum justifica-se, essencialmente, por dois motivos. O primeiro, de ordem política, pois só 

há litiscontestatio porque há dualidade de instâncias e só há dualidade de instâncias porque a 
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 Alibrandi, Azioni concorrenti, in Opere giuridiche e storiche, v.1, p. 166. 
422

 Alibrandi, Azioni concorrenti, in Opere giuridiche e storiche, v.1, p. 167. 
423

 "In der klassischen Zeit aber erscheint nach der Quellenreinigung die Solutio überall erst hinter der 

litiscontestatio. Bei dieser, nicht bei der solutio wird in erster Linie das Problem der Konkurrenz erörtert" (Wenger, 

Institutionen des Römischen Ziilprozessrechts, p. 177). 
424

 Liebman, Azioni concorrenti, in Problemi del processo civile, p. 57. 
425

 A alusão à Arte Poética, de Horácio, foi feita por Alibrandi: “Amphora coepit institui, currente rota urceus 

exit?” (Alibrandi, Azioni concorrenti, in Opere giuridiche e storiche, v.1, p. 167). 
426

 Como em Alibrandi, Azioni concorrenti, in Opere giuridiche e storiche, v.1, p. 168. 



91 

 

 

constituição política romana não tolerava, pelo bem da República, a concentração de poderes 

exacerbados nas mãos de um único homem. Por isso o pretor, via de regra, fixava os termos da 

demanda, ao conceder uma fórmula, mas o judex julgava o mérito da causa. 

E a contenção do abuso do poder político se fazia, em Roma, de modo inteiramente 

diverso de como hoje se faz. O princípio da separação dos poderes, tão caro à tradição 

constitucional contemporânea
427

, era inteiramente estranho à constituição política romana
428

. 

Mesmo a pretura, cuja preponderante função judicial foi desmembrada dos cônsules
429

, 

conservava inúmeras atribuições administrativas - os pretores freqüentemente lideravam 

exércitos e governavam províncias
430

.  

O temor pelo retorno da tirania, simbolizada pela realeza, fez com que a República 

Romana desenvolvesse um engenhoso sistema de “freios e contrapesos” entre seus diversos 

magistrados, que em nada se aproxima da contemporânea separação de poderes idealizada por 

Montesquieu. As magistraturas tornaram-se anuais, suprimindo a irresponsabilidade real de 

outrora. Encerrado o ano, o ex-magistrado perdia as prerrogativas de que usufruía, sendo-lhe 
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 “Lorsque, dans la même personne ou dans le corps de magistrature, la puissance législative est réunie à la 

puissance exécutrice, il n'y a point de liberté; parce qu'on peut craindre que le même monarque ou le même sénat 

ne fasse des lois tyranniques, pour les exécuter tyranniquement. Il n'y a point encore de liberté, si la puissance de 

juger n'est pas séparée de la puissance législative et de l'exécutrice. Si elle était jointe à la puissance législative, le 

pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire car le juge serait législateur. Si elle était jointe à la 

puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d'un oppresseur.Tout serait perdu, si le même homme, ou le 

même corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple, exerçaient ces trois pouvoirs : celui de faire des lois, celui  

d'exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers” (Montesquieu, 

De l' espirit des lois, in Ouvres complètes, Livre XI 3- 4-6). 
428

 "Die Civilrechtpflege machte ein einzelnes Attribut der höchsten Magistrats-Gewalt aus, und wurde als solches 

urgsprünglich von den Königen, dann von den Consuln ausgeübt. Die scharfe Trennung dessen, was wir die 

vollziehende und die richterliche Gewalt nennen, lag nicht im römischen Staatsrecht; auch später, als man die 

Jurisdiction in Rom erst einem, dan gewöhnlich zwei Prätoren als ihren besondern Geschäftskreis anwies, wurden 

weder diese von anderweitigen Staatsgeschäftten ausgeschlossen noch das Recht der Jurisdiction den übrigen 

Präetoren oder den Consuln abgesprochen" (Keller, Der Römische Zivilprozess und die Aktionen in summarischer 

Darstellung, p. 1). 
429

 O estabelecimento da república implicou, politicamente, a substituição do rei por dois magistrados anuais, os 

cônsules. O violento destronamento de Tarquínio Soberbo em 509 a.C., após o episódio da violação da patrícia 

Lucrécia por Sexto Tarquínio, filho do monarca, segundo narra Tito Lívio, causou enorme comoção. A monarquia 

tornou-se repulsiva aos olhos do povo romano, e este temor justificaria, séculos depois, a conspiração contra Júlio 

César . Por esta razão, a única reminiscência da realeza nas magistraturas romanas é a figura do rex sacrorum, 

autoridade religiosa que herdara dos reis seus ofícios religiosos, extinto somente em 390 d.C., pelo imperador 

Teodósio I. 
430

 “Aussi le pouvoir judiciaire, dans le mains des préteurs, continua-t-il à être considéré comme une délégation 

directe et complète de la souveraineté, et comme n´ayant rien d´incompatible avec les autres fonctions publiques. 

Les préteurs étaient considérés comme les collègues des consuls (collegae consulum); et, comme tels, ils étaient 

fréquemment chargés du commandement des armées, du gouvernement des provinces, et de diverses autres 

fonctions qui dépendent essentiellement du pouvoir exécutif ou administratif” (Bonjean, Traité des actions ou 

exposition historique de l’organization judiciaire et de la procédure, v. 2, p. 35). 
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possível imputar delitos, civis ou criminais, cometidos no exercício da função pública. É o 

princípio da anualidade. 

 As magistraturas tornaram-se, ainda, necessariamente colegiadas. O temor do despotismo 

fez com que o poder não fosse mais conferido a um único homem, exceto na magistratura 

excepcional e breve da ditadura
431

, pelo que deveriam os colegas exercer a mesma dignidade 

sem qualquer relação de subordinação – eram dois, por exemplo, os cônsules, sem qualquer 

preeminência entre eles. Muito embora pudessem ambos agir sem o concurso do outro, o direito 

de intercessão conferia a cada magistrado o poder de vetar atos de seu colega. Como esclarece 

Girard, o direito de intercessão, antes de ser organizado em poder distinto na intercessão 

tribunícia, derivou, como imperativo de ordem prática, e os romanos são notórios por seu senso 

prático, precisamente do princípio da colegialidade
432

. 

 A litiscontestatio, em outras palavras, é o núcleo de toda a construção processual que é 

resultado da exigência política de controle do poder dos magistrados, com o correspondente 

exercício, pelo povo, da soberania estatal. Embora, com o tempo, à plebe fosse facultado o 

acesso a todas as magistraturas, Roma não deixaria de ser, essencialmente, senatus e populus. 

 A centralidade dos estudos sobre a litiscontestatio, ou seria a obsessão por ela, justifica-

se também por uma razão propriamente técnica. Quais são os seus efeitos? Ostenta ela natureza 

                                                        
431

 “In momenti straordinari ed eccezionalmente gravi risorge nella sua pienezza la magistratura regia col dictator, 

chiamato anche praetor, come il console (propriamente praetor maximus, nella stessa guia che i consoli divengono 

praetores maximi di fronte al classico praetor), ovvero magister populi, come il re, di cui probabilmente fu il primo 

successore, innanzi al definitivo stabilirsi della collegialità e del governo consolare. E come il re aveva il suo 

comandante speciale per la cavalleria, il tribunus celerum, così la magistratura dittatoria, anche essa unitaria, è 

accompagnata dal magister equitum. Col dittatore sparische la collegialità, sparisce la provocazione, la distinzione 

tra imperium domi e imperium militiae: ache in città i littori del dittatore recano nei fasci nei scuri. Ed è sempre il 

console che nomina (dicit) il dittatore, il quale alla sua volta nomina il suo maestro dei cavalieri; i´introduzione, al 

tempo delle guerre puniche, della elezione popolare, segnò la sparizione di questo ufficio. Ma il dittatore non dura 

in carica oltre la durata d´ufficio del console che l´ha nominato, al massimo sei mesi; suole anzi di regola dare le 

sue dimissioni, esaurita la missione per cui fu nominato” (Bonfante, Istituzioni di diritto romano, p. 93). 
432

 “Ensuite, même pendant la durée de la magistrature, le pouvoir n´est plus aux mains d´un seul. Il appartient à 

deux égaux, à deux collègues. Chacun peut néanmoins agir sans le concours de l´autre, mais chacun peut, par son 

opposition, arrêter l´acte de l´autre. C´est la source du droit d´intercession qui, avant d´être organisé en pouvoir 

distinct dans l´intercession tribunicienne, a dérivé, par une sorte de nécessité logique, de la pluralité des titulaires 

du pouvoir, du phénomène de la collégialité” (Girard, Histoire de L´organisation judiciaire des romains, Arthur 

Rousseau, p. 53). Neste sentido, ainda Mommsen: "Bei der Einführung der Mehrstelligkeit in das Amt wird die 

prkatische Erwägung nicht gefehlt haben, dass die Stockung der Geschäfte bei Behinderung des Magistrats, welche 

namentlich bei der fast gänzlich mangelnden Vertretung schwer empfunden werden musste, durch die 

Zweiherrschaft ferner gerückt ward. Aber das hauptsächliche Motiv für deren Einführung ist zweifellos die negative 

Consequenz gewesen, die Schwächung des übermächtigen Königthums, die damit ermöglichte Brechung des 

Imperiums und überhaupt der Amstgewalt durch sich selbst" (Mommsen, Abriss des römischen Staatsrechts, p. 

123). 
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convencional, ou seria resultado de uma imposição do magistrado? São perguntas cujas respostas 

irradiam-se por um sem-número de outros institutos processuais. 

 Não é propriamente relevante, para o estudo específico do concurso e da colisão de 

ações, precisar a natureza jurídica da litiscontestatio. São tantas e variadas as teorias sobre a 

questão, de Keller
433

 e Wlassak
434

, passando por Schlossmann
435

, Pugliese
436

 e Biscardi
437

, 

Wenger
438

, e Kaser
439

, até chegar, mais recentemente, a Sacconi
440

 e a Bellocci
441

, que a 

descrição de cada uma delas exigiria um trabalho específico sobre o assunto. Remete-se o leitor 

interessado, assim, à sucinta e esclarecedora resenha de José Rogério Cruz e Tucci e Luiz Carlos 

de Azevedo
442

, e, naturalmente, à obra dos próprios autores. 

 Inteiramente oral o procedimento in jure, nos tempos mais recuados das ações da lei, ao 

juiz privado fazia-se necessário provar aquilo que o magistrado decidira. É por esta razão que, 

em seus primórdios, a litiscontestatio é uma verdadeira invocação solene de testemunhas - testes 

estote
443

 -, que, apud judicem, servirão para provar aquilo que se passou in jure
444

 
445

. 

                                                        
433

 "den blos ideelen Endpunkt dieses Verfahrens" (Keller, Der Römische Zivilprozess und die Aktionen in 

summarischer Darstellung, p. 298). 
434

 Wlassak é o grande cultor da teoria contratual. Segundo ele, "Im Formularprozess nicht weniger als im Prozess 

mit Legisaktio ist das eingentliche Ziel des Verfahrens in Jure die Litiskontestatio. Diese muss durch freie 

Parteireden unter entscheidender Mitwirkung des Magistrats hier wie dort vorbereitet, zwischen den Litiganten 

vereinbart, nach Form und Inhalt festgestellt werden" (Wlassak, Die Litiskntestation im Formularprozess, p. 84). 
435

 Para Schlossmann, o processo formulário é inteiramente oral, como o era no período das legis actiones, e a 

litiscontestatio tem lugar quando "jede von beiden Parteien fordert die von ihr mitgebrachten Zeugen auf, dem 

Prozesse als ihr Beistand beizuwohnen" (Schlossmann, Litis contestatio, p. 123). 
436

 Por exemplo, em Pugliese, Actio e diritto subiettivo, p. 401. 
437

 "A nostro avviso, la litis contestatio classica non può quindi essere configurata altrimenti che come un negozio 

bilaterale sui generis, creativo di un vincolo processuale, destinato ad estinguersi con la sentenza di condanna o di 

assoluzione" (Biscardi, Lezioni sul processo romano antico e classico, p. 274). 
438

  "Die Litiscontestatio ist ein formaler Parteienvertrag, durch den sich Kläger und Beklagter unter dem in der 

Formel angegebenen Programm dem Schiedsspruch des dort genannten Judex unterwerfen" (Wenger, Institutionen 

des Römischen Ziilprozessrechts, p. 165). 
439

 "Die litiscontestatio ist demnach ein Vorgang unter den Parteien: ein förmlicher oder formloser Akt, mit dem sie 

das vom Magistrat erteilte Urteilsgericht und die dafür bestimmte Prozessformel im Augenblick der Erteilung 

annehmen" (Kaser, Das römische Zivilprozessrecht, p. 219). 
440

 "La possibile assenza di un accordo tra le parti sull'oggetto del processo non può non riflettersi sul modo di 

concepire la natura della litis contestatio la quale non si presenta più comme un'intesa, una conventio tra le parti 

sulla formula judicium e qundi sulla res in tal modo deducta in judicium, ma piuttosto come l'accettazione 

indipendente e separata da parte di attore e convenuto del programma di giudizio approvato dal magistrato, su cui 

basare il successivo svolgimento del processo" (Sacconi, Studi sulla litis contestatio nel processo formulare, p. 

104). 
441

 Belloci, La genesi della litiscontestatio nel procedimento formulare 
442

 Tucci, A causa petendi no processo civil, p. 99. 
443

 “Contestari litem dicuntur duo aut plures adversarii, quod ordinato iudicio utraque pars dict-re solet : testes 

estote” (Festus Grammaticus, De significatu verborum, 40 pauli excerpta ex lib. pomp. festi 57-58) 
444

 Como leciona Keller: “Von Alters her fand am Schlusse des Verfahrens in jure von beiden Litiganten eine 

Zeugenanrufung (contestatio)” (Keller, Der Römische Zivilprozess und die Aktionen in summarischer Darstellung, 

p. 241). 
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 No período seguinte, necessariamente escrita a formula, a litiscontestatio perde esta 

característica probante
446

. Continua ainda, no entanto, “le pivot du procès”, como a definiu 

Arangio-Ruiz
447

. De sua realização decorrem inúmeros efeitos
448

, entre eles o consuntivo, que 

agora nos interessa. Em poucas palavras, todavia, é correto afirmar que “o ato processual fadado 

a materializar a aquiescência do demandado e o compromisso das partes denominava-se 

litiscontestatio”
449

, ou, na eloquente e sintética expressão de Keller, “der ideele Endpunkt”
450

 da 

fase in jure. 

 Em razão do efeito consuntivo da litiscontestatio, a obrigação alegada pelo autor 

extingue-se (as fontes falam tollitur, dissolvitur litis contestatione). Em seu lugar nasce uma 

nova obrigação, agora de natureza judicial. Por isso escreveu Gaio, no terceiro livro de suas 

institutas, ao tratar das modalidades de extinção das obrigações, que "Tollitur adhuc obligatio 

litis contestatione, si modo legitimo iudicio fuerit actum. nam tunc obligatio quidem principalis 

dissoluitur, incipit autem teneri reus litis contestatione. sed si condemnatus sit, sublata litis 

contestatione incipit ex causa iudicati teneri. et hoc est, quod apud ueteres scriptum est ante 

litem contestatam dare debitorem oportere, post litem contestatam condemnari oportere, post 

condemnationem iudicatum facere oportere"
451

. Esclareceu ele, em seguida, que, após o 

ajuizamento da primeira ação, não poderia o autor demandar novamente, reclamando a mesma 

coisa, porque a constituição do primeiro juízo determinaria a extinção da obrigação. Quando 

                                                                                                                                                                                   
445

 "La indagine sulla litis contestatio delle legis actiones ci permette di concludere che essa era un atto civilistico 

risalente, avente i carasteri precipui degli istituti di diritto arcaico, cioè la solennità e la formalità, e con effetti 

preclusivi del'azione: caratteri che si riallacciano alla sua origine sacrale" (Belloci, Nuove domande, nuove eccezioni 

e nuove prove in appello, p. 36) 
446

 “Dans la procédure formulaire, cette expression est detournée de sa signification primitive. Comme, 

probablement, le magistrate rédigeait par écrit la formule d´action et en remettait aux plaideurs une copie 

autenthique, il devenait inutile de faire constater par témoins le débat qui avait eu lieu devant lui, puisque les 

elements et la cloture de ce débat se trouvaient constatés par la formule elle-même. Les expressions liticontestatio, 

litem contestari  ne désignent donc plus une invocation solennelle de témoins, mais seulement l´époque précisément 

correspondante à celle où, dans la procedure précédente, cette invocation avait lieu” (Bonjean, Traité des actions ou 

exposition historique de l’organization judiciaire et de la procédure, v. 2, p. 473). 
447

 Arangio-Ruiz, Storia del Diritto Romano, p. 64. 
448

 Sobre estes efeitos, Arangio-Ruiz, Storia del Diritto Romano, p. 65,  Keller, Der Römische Zivilprozess und die 

Aktionen in summarischer Darstellung, p. 242 e Bonjean, Traité des actions ou exposition historique de 

l’organization judiciaire et de la procédure, v. 2, p. 475. 
449

 Tucci e Azevedo, Lições de história do processo civil romano. cit., p.88. 
450

 "den blos ideelen Endpunkt dieses Verfahrens" (Keller, Der Römische Zivilprozess und die Aktionen in 

summarischer Darstellung, p. 298). 
451

 As obrigações também se extinguem pela litiscontestatio, se o forem em um juízo legítimo, porque então a 

obrigação principal se extinguirá, e o réu se obriga pela litiscontestatio. Mas se ele for condenado, desaparece esta 

obrigação e se torna obrigado em razão da sentença. A isto se refere o escrito dos antigos, segundo o qual antes da 

constituição do juízo o devedor deve dar, depois deve ser condenado, e após a condenação convém a ele cumprir o 

julgado (Gaio, 3, 180). 
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legítimo o juízo, ipso jure; quando imperio continens, pelo acolhimento da exceção de coisa 

julgada ou deduzida em juízo
452

. 

 Não importa, em outras palavras, se o objeto da obrigação civil consistia em um dare, um 

facere ou um non facere; a eficácia consuntiva da litiscontestatio produzia a extinção desta 

obrigação primitiva, dando nascimento a uma inteiramente nova. Daí falarem alguns autores em 

um fenômeno análogo à novação
453

. Para Bonjean, uma novação judiciária, ou necessária
454

. 

 Este efeito consuntivo da litiscontestatio produzia-se ipso jure, unicamente, “lorsque´une 

action personelle a été intentée à Rome, entre des romains, et que dans la formule on a désigné 

un juge unique”
455

. Gaio, com sua tradicional acuidade, resume: “Si uero legitimo iudicio in 

personam actum sit ea formula, quae iuris ciuilis habet intentionem, postea ipso iure de eadem 

re agi non potest”
456

, acrescentando à relação de requisitos a necessidade de que a intentio da 

fórmula expresse uma pretensão ancorada no direito civil. Neste caso, o magistrado pode 

denegar a segunda ação, de ofício, proposta com fundamento em obrigação objeto de anterior 

litiscontestatio.  Se o magistrado, por erro, concede mesmo assim a fórmula, “le juge est obligé 

d´absoudre le deféndeur avant d´admettre le demandeur à fournir as preuve”
457

. 

 Faltante um daqueles requisitos, o judicium formado pela litiscontestatio é meramente 

imperio magistratus continetur
458

 e, nestes casos, a consunção não se opera ipso jure, mas sim 

                                                        
452

 "Unde fit, ut si legitimo iudicio debitum petiero, postea de eo ipso iure agere non possim, quia inutiliter intendo 

DARI MIHI OPORTERE, quia litis contestatione dari oportere desiit, aliter atque si imperio continenti iudicio 

egerim; tunc enim nihilo minus obligatio durat, et ideo ipso iure postea agere possum, sed debeo per exceptionem 

rei iudicatae uel in iudicium deductae summoueri. quae autem legitima sint iudicia et quae imperio continentia, 

sequenti commentario referemus" (Gaio, 3, 181). 
453

 Por exemplo, Keller: “Beides zusammen stellte sich ganz Von selbst unter den gangbaren Begriff der Novation, 

sobald der Gegenstand des Iud. Eine civile Obligation und die Forme desselben die echte gesetzlich war (legitimum 

iud.). Daher sprichwörtilich gesagt wurde, ante litem contestatam dare reum oportere, post litem contestatam 

condemnari oportere” (Keller, Der Römische Zivilprozess und die Aktionen in summarischer Darstellung, p. 243). 
454

 “Mais l´effet le plus remarquable de la litiscontestatio est certainement l´espèce de novation qu´elle opere dans le 

droit des plaideurs. Cet acte Du procès produit une obligation quase ex contractu, par laquelle les deux parties sont 

obligées de subir le judicium,  et de se soumettre à la sentence que le juge prononcera plus tard” (Bonjean, Traité 

des actions ou exposition historique de l’organization judiciaire et de la procédure, v. 2, p. 476). A expressão 

novação necessária foi criticada por Leopold Wenger: "Der heute allgemein übliche Ausdruck novatio necessaria ist 

insoferne nicht korrekt, als es ja die Parteien in der Hand haben, die Litiskontestation zu vollziehen und damit - dies 

freilich, ob sie wollen oder nicht - die Novation herbeizuführen. Auch bleiben Unterschiede, so vor allem, dass bei 

der Novation des Privatsrechts die Morafolgen aufhören, die akzessorischen Haftungen, namentlich 

Pfandhaftungen, untergehen, während sie bei der zivilprozessualen Novation natürlich bestehen bleiben" (Wenger, 

Institutionen des Römischen Ziilprozessrechts, p. 169). 
455

 Arangio-Ruiz, Storia del Diritto Romano, p. 65. 
456

 "Se for emitida uma fórmula in personam, perante um juízo legítimo, e que tenha por objeto uma intenção de 

direito civil, não se poderá, posteriormente, agir sobre a mesma coisa" (Gaio, 4, 107). 
457

 Arangio-Ruiz, Storia del Diritto Romano, p. 66. 
458

 Gaio faz bem a distinção entre judicium legitium e quod império continetur: “Imperio uero continentur 

recuperatoria et quae sub uno iudice accipiuntur interueniente peregrini persona iudicis aut litigatoris; in eadem 
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auxilio praetoris, por meio de uma exceção denominada exceptio rei in judicium deductae
459

. 

Nestes casos, no entanto, mesmo impedida a propositura da nova ação, o condemnari oportere, 

ao invés de extinguir as demais actiones, deixava-as subsistir a seu lado, ainda que na precária 

condição de paralisáveis pela exceptio
460

. 

 Eis a diferença prática entre a denegatio actionis com fundamento na eficácia plena do 

efeito consuntivo da litiscontestatio e o judicium negativo ao autor, em razão do acolhimento da 

exceptio rei in judicium deductae pelo juiz. A primeira obsta, desde logo, ao desenvolvimento da 

ação
461

; a segunda, por outro lado, não evita a formação do judicium. 

 Mas e se, no primeiro caso, o magistrado se desapercebesse deste efeito e, concedendo a 

fórmula, o autor viesse a ganhar. Mais. E se o réu esquecesse-se de ofertar a exceção ou se, 

oferecida, o juiz a desconsiderasse, julgando a causa em favor do autor. Quid juris? Nestes 

casos, a sentença dada seria nula, razão pela qual não era necessário atacá-la diretamente, por 

meio, por exemplo, da restitutio in integrum. A nulidade para os romanos, não se esqueça, não 

era uma qualidade de uma sentença juridicamente existente, mas sim “una pura e semplice 

inesistenza: non qualità di una sentenza già nata, ma negazione di ogni sentenza fin 

dall´inizio”
462

. Na prática, o réu prejudicado pela desconsideração da extinção da ação em razão 

da litiscontestatio prévia poderia alegar e provar a nulidade na sua defesa contra a actio judicati 

proposta pelo vencedor. 

 "Das Klagerecht wird durch die Litis contestatio aufgezehrt"
463

, em suma, como já 

dissera Keller, complementado por Wenger, segundo o qual  "das bedeutet aber, daß nach 

einmal vollzogener Litiskontestation eine solche über dieselbe actio ein zweitesmal überhaupt 

                                                                                                                                                                                   
causa sunt, quaecumque extra primum urbis Romae miliarium tam inter ciues Romanos quam inter peregrinos 

accipiuntur. ideo autem imperio contineri iudicia dicuntur, quia tamdiu ualent, quamdiu is, qui ea praecepit, 

imperium habebit” (Comentários IV, 107). 
459

 O ponto não passou despercebido a Liebman: “Cosi la sola contestazione della lite inervenuta su um´azione 

estingueva contemporaneamente ipso jure o ope exceptionis tutte le azioni concorrenti, cioè tutte quelle che si 

referivano all´eadem res...” (Liebman, Azioni concorrenti, in Problemi del processo civile, p. 55). 
460

 Keller desenvolve bem o ponto (Keller, Der Römische Zivilprozess und die Aktionen in summarischer 

Darstellung, p. 246). 
461

 "Eine nochmalige Erhebung einer konsumierten Klage - etwa, weil der Kläger durchgefallen war und er sein 

Glück nochmals probieren wollte, oder weil er in der Frist von 1 1/2 Jahren zu keinem Urteil gekommen war - 

würde vom Magistrat mit Denegation beantworten werden, selbst wenn der Beklagte nochmals anzutreten Lust 

zeigt; auch könnte dieser eventuell apud judicem ohne jede Einschaltung einer Exceptio auf diese ipso jure-Wirkung 

sich berufen; das dare oportere besteht nicht mehr" (Wenger, Institutionen des Römischen Ziilprozessrechts, p. 

169). 
462

 Calamandrei, La cassazione civile, in Opere Giuridiche, v. 6, p. 26. 
463

 "A ação é, através da litiscontestatio, consumida" (Keller, Der Römische Zivilprozess und die Aktionen in 

summarischer Darstellung, p. 300). 
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nicht mehr vollzogen werden kann"
464

. Isso porque "e non è certo difficile rendersi conto come il 

principio 'ne bis in idem' trovi qui la sua più che logica giustificazione nel semplicissimo fatto 

che, attraverso la litis contestatio, si verifica per novazione, come si è visto, l'estionzione della 

obbligazione dedotta in giudizio"
465

, como conclui Biscardi. Quer-se dizer com isso, em outras 

palavras, que "a litis contestatio produzia a preclusão da ação, vedando-se, pela regra bis de 

eadem re ne sit actio, a propositura de outra demanda fundada na mesma relação jurídica 

precedentemente deduzida em juízo"
466

, porque, também segundo Tucci e Azevedo,  "dentre os 

importantíssimos efeitos decorrentes da litiscontestatio, a novatio necessaria ensejava a extinção 

da relação de direito material (obrigação originária) deduzida em juízo, dando origem a uma 

nova relação (obrigação processual derivada), o que vedava, por força da regra bis de eadem re 

ne sit actio, o ajuizamento de outra ação lastreada na mesma relação jurídica substancial"
467

.  

 Enunciada nestes termos, a eficácia consuntiva da litiscontestatio explica, 

satisfatoriamente, as consequências processuais da litispendência e da coisa julgada no processo 

romano: como se trata de uma ação igual a anterior, cujo objeto é a mesma obrigação, a segunda 

estará preclusa, por força do ajuizamento da primeira. Haverá ou res judicata, ou res in judicium 

deducta; ambas suficientes para, seja ipso jure, seja por meio da exceptio rei judicatae vel in 

judicium deductae, determinarem a rejeição da segunda. Isso no processo do Ordo Judiciorum 

Privatorum. 

 Ocorre que, quando se trata de colisão de ações, verifica-se que as ações colidentes não 

são iguais: ou será diferente a obrigação em que se funda (causa), ou o será o pedido. Mas, se 

diferentes as ações, como poderia o ajuizamento de uma implicar a extinção da segunda?  

6.8 IDENTIDADE DE AÇÕES 

 A associação, sem maiores ressalvas, entre o concurso e a eficácia da litiscontestatio leva 

a uma situação aparentemente insolúvel, consistente na subordinação do concurso ao problema 

da identificação de ações. É o equívoco, por exemplo, de Cuenca, para quem, depois de sustentar 

que a identidade absoluta dos elementos da ação configura coisa julgada e que a mesma 

                                                        
464

 "Isto significa que, uma vez implementada a litiscontestatio, uma outra, sobre a mesma ação, não pode mais, 

definitivamente, ter lugar" (Wenger, Institutionen des Römischen Zivilprozessrechts, p. 168). 
465

 Biscardi, Lezioni sul processo romano antico e classico, p.170. 
466

 Tucci, A causa petendi no processo civil, p. 103. 
467

 Tucci, A causa petendi no processo civil, p. 103. 
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identidade, em processos em curso, a litispendência, conclui que “el problema de la 

identificación de acciones desemboca en otro problema: el concurso de acciones”
468

.  

 No título de exceptione rei judicatae, constante do livro XLIV do Digesto, lêem-se duas 

passagens de Paulo, nas quais investiga ele quando se deve acolher a exceção, para concluir que, 

simultaneamente, devem estar reunidos idem corpus, eadem causa petendi e eadem condicio 

personarum
469

. Um pouco antes, no mesmo livro, e sob o mesmo título, recolhe-se a opinião de 

Nerácio, segundo o qual "Cum de hoc, an eadem res est, quaeritur, haec spectanda sunt: 

personae, id ipsum de quo agitur, causa proxima actionis"
470

. 

 Se idem corpus é aquilo que se pede na ação, Paulo esclarece que causa petendi consiste 

na obrigação que fundamenta a pretensão do autor, com a diferença de que, quando se trata de 

ações pessoais, "singulas obligationes singulae causae sequuntur"
471

 e de que, quando se trata de 

ações reais, diferentemente, sem que constasse uma praescriptio da fórmula, todas as possíveis 

causas estariam absorvidas pela demanda, "porque uma coisa não pode ser da mesma pessoa por 

mais de um título"
472

. 

 Aplicando-se estes critérios às hipóteses de colisão vistas mais acima (actio commodati e 

actio legis aquiliae; e actio quanti minoris e actio redhibitoria), verifica-se que não há 

identidade entre estas ações, a despeito da eficácia extinta do ajuizamento da primeira sobre a 

segunda. Na primeira hipótese, a causa petendi é diferente, porque a obrigação commodati nasce 

do contrato, enquanto a obrigação ex lege aquilia é extracontratual. No segundo, embora se 

possa admitir que o abatimento e a devolução do preço constituam prestações possíveis de uma 

única obrigação, o pedido será diferente em cada um dos casos: na quanti minoris, pecúnia 

                                                        
468

 “Ningún litigio puede esistir sin estos tres elementos que son esenciales: sujetos, objetos y caysa. La identidad 

de estos elementos en forma absoluta determina la cosa juzgada (res judicada) y la misma identidad en procesos en 

curso, determina la litis-pendencia. Basta que entre dos procesos, sentenciados o no, exista diferencia de uno solo 

de estos elementos, para que la acciones que en ellos se ejerciten sean también distintas (Chiovenda). El problema 

de la identificación de acciones desemboca en otro problema: el concurso de acciones, que se opera cuando una 

misma persona es titular de varias acciones, o cuando varias personas son titulares de una misma acción” 

(Cuenca, Processo civil romano, p. 264). 
469

 Cum quaeritur, haec exceptio noceat nec ne, inspiciendum est, an idem corpus sit (Dig. 44.2.12) e Et an eadem 

causa petendi et eadem condicio personarum: quae nisi omnia concurrunt, alia res est. idem corpus in hac exceptione 

non utique omni pristina qualitate vel quantitate servata, nulla adiectione deminutioneve facta, sed pinguius pro 

communi utilitate accipitur (Dig. 44.2.14pr.). 
470

 "Quando se investiga se se trata da mesma coisa, estas características devem ser verificadas: pessoas, a exata 

coisa sobre a qual se age, e a causa próxima da ação" (Dig. 44.2.27). 
471

 "obrigações distintas implicam causas distintas" (Dig. 44.2.14.2). 
472

 Tucci, A causa petendi no processo civil, p. 106. 
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correspondente ao abatimento proporcional; na redibitória, a devolução da totalidade do valor 

pago. 

 E se, dispensando-se a exigência da tríplice identidade, a eficácia consuntiva da 

litiscontestatio apenas implica a extinção da obrigação litigiosa
473

, isto não explicaria a colisão 

entre a actio commodati e a actio legis aquiliae, em cujo caso cada pretensão nasce de uma 

obrigação distinta.  

 O critério da tríplice identidade, em outras palavras, não serve para explicar a eficácia 

extintiva na colisão de ações, razão pela qual se eadem re ne sit actio, eadem res não poder ser, 

ao menos no relativo ao problema do concurso, um mero sinônino de ação
474

, de modo a que se 

leia, na frase de Quintiliano, "não se admita nova ação idêntica a anterior". Deve-se a Levy, 

seguramente, muito do mérito por percebê-lo
475

. 

 O critério da eficácia extintiva da litiscontestatio não serve também, sic et simpliciter, 

para explicar a eficácia extintiva de uma ação colidente sobre a outra, porque só a explica 

parcialmente (quando se trata de colisão entre quanti minoris e redibitória, mas não quando se 

trata de colisão entre commodati e legis aquiliae). Seria necessário encontrar outra explicação, 

que esclarecesse, de modo coerente e unitário, o porquê da eficácia extintiva em todas as 

hipóteses colhidas nas fontes. 

                                                        
473

 Tambem Alibrandi: "Tornando pertanto alla teoria spiegata da Gaio, e ponendo da parte un istante la eccezione 

doli mali, possiamo conchiudere per il nostro scopo, che l'azione primamente istituita estingueva ipso  jure 

l'obbligazione e perciò consumava l'altra azione, che avrebbe potuto muoversi tutte le volte che si era agito con una 

formula in personam, in jus concepta, in giudizio leggitimo: in tutti gli altri casi poi, sia di azioni in rem, che in 

personam, se si fosse tornato ad agire de eadem re, respingevasi l'attore mediante le eccezioni rei judicatae e rei in 

juidicium deductae" (Alibrandi, Azioni concorrenti, in Opere giuridiche e storiche, v.1, p. 169). 
474

 "E isto porque, para delimitar os parâmetros da regra bis de eadem re ne sit actio decorrente do efeito novatório 

da litis contestatio, a jurisprudência clássica passou a elaborar uma série de critérios que permitissem etabelecer se 

existia ou não eadem res, vale dizer, nova demanda" (Tucci,  A causa petendi no processo civil, p. 41). 
475

"In negativer Beziehung ist kurz die jetzt unbestrittene Tatsache vorauszuschicken, daß im Konkurrenzgebiet 

weder eadem actio noch eaedem personae nötig waren, um eadem res zu begründen. Für die eadem actio beweist 

das die alte Rubrik de eadem re alio modo und die Konsumptionsregel selbst, in der actio und eadem res stets 

auseinandergehalten werden" (Levy, Die Konkurrenz der Aktionen, v. 1, p. 77). Também Wenger: "Aber der Satz 

'bis de eadem re ne sit actio' hat eine viel weitere und tiefere Bedeutung: er heißt ja nicht, bis ne sit eadem actio, er 

bedeutet jedenfalls nicht nur soviel, wie wir bisher aus ihm herausgelesen. Nicht bloß die eadem actio darf nicht ein 

zweitesmals als Prozeßmittel verwertet werden, auch eine andere actio nicht, die de eadem re geht" (Wenger, 

Institutionen des Römischen Ziilprozessrechts, p. 175). 
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6.9 EADEM RES E PRETENSÃO 

 Foi o que tentou Pugliese, ao definir res como "rapporto giuridico sostanziale affermato 

nel processo a sostegno della domanda"
476

 
477

, secundado, no Brasil, por Tucci
478

, com a 

ressalva de que, também para Pugliese, "res equivale ao vocabolo moderno 'ragione', nel senso 

formale e non sostanziale"
479

 
480

; ragione que se deve traduzir como pretensão, e não como 

razão, como lembra Alcides Tomasetti Júnior
481

. Esta foi também a solução de Bekker, 

apresentada no livro que escreveu especificamente sobre a consunção processual. Para ele, "Die 

res auf die sich die Klage bezieht, die in judicium deduciert und endlich durch Erkenntnis 

entschieden wird, ist nichts anderes als der Anspruch, den mittels der Klage Kläger wider den 

Beklagten verfolgt"
482

.  

 Esta definição de res explica, perfeitamente, a eficácia extintiva de uma ação sobre outra, 

quando se trata de coisa julgada ou litispendência; o que, em certa medida, permite supor que 

estejam aí, de certo modo, nos estudos sobre a res romana, as raízes da evolução por que passou 

o direito alemão, que se afastou da tríplice identidade em direção ao Streitgegenstand como pólo 

metodológico do processo. 

 Mas ainda que, na colisão entre actio commodati e actio legis aquiliae, se possam admitir 

iguais as pretensões em cada uma das ações, o mesmo não se admite na colisão entre a quanti 

minoris e a redibitória; em cada uma delas, sem dúvida alguma, haverá uma pretensão diversa. 

Como explicar, desta forma, a eficácia consuntiva neste segundo caso? A teoria da eadem res 

como pretensão revela-se também, assim - como o era, do mesmo modo, a teoria da eficácia 

consuntiva da litiscontestatio - ao menos insuficiente, por não lograr explicar, de modo coerente 

e unitário, o problema da eficácia extintiva de uma ação colidente sobre a outra, em todas as 

hipóteses colhidas nas fontes. Restaria a Max Kaser solucionar o secular problema. 

                                                        
476

 Pugliese, Actio e diritto subiecttivo, p. 283. 
477

 Heumann e Seckel a definiriam, nesta acepção, mais sucintamente, apenas como Rechtsache ou Rechtsstreit (cf. 

Handlexicon zu den Quellen des römischen Rechts, p. 511). 
478

 "Dentre os importantíssimos efeitos decorrentes da litis contestatio, a novatio necessaria ensejava a extinção da 

relação de direito material (obrigação originária) deduzida em juízo, dando origem a uma nova relação (obrigação 

processual derivada), o que vedava, por força da regra bis de eadem re ne sit actio, o ajuizamento de outra ação 

lastreada na mesma relação jurídica substancial" (Tucci, A causa petendi no processo civil, p. 40). 
479

 Pugliese, Actio e diritto subiecttivo, p. 283. 
480

 Foi também o que fez Biondi, segundo o próprio Pugliese, ao defini-la como "affermazione di diritto fatta 

nell'intentio" (Pugliese, Actio e diritto subiecttivo, p. 283). 
481

 Como o próprio lembrou ao autor pessoalmente, na banca de qualificação deste trabalho. 
482

 "A coisa a que se refere a demanda, que é deduzida em juízo e  é finalmente decidida através da cognição, nada 

mais é do que a pretensão, que o demandante, por meio da demanda, propõe contra o demandado" (Bekker, Die 

prozessualische Konsumption im klassischen römischen Recht, p. 46). 
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6.10 RES COMO RES IN PATRIMONIO OU EXTRA PATRIMONIUM 

 Mas, antes de se passar para a proposta de Kaser, e ainda ao se tratar da definição de res, 

algumas palavras sobre a sugestão de Buzaid se fazem oportunas. Embora tenha ele razão, 

quando afirma que res, no processo romano, é sinônimo de lide - e dá, para demonstrá-lo, 

inúmeros exemplos
483

 -, não é correto dizer que, sob esta perspectiva processual, res designe "um 

bem da vida juridicamente considerado"
484

.  

 A simples consulta da bibliografia por ele citada, em reforço de sua assertiva, é suficiente 

para dissipar o equívoco. Na passagem de Girard a que Buzaid alude, trata o romanista francês 

de direitos reais (livro III - o patrimônio; título  1 - as coisas
485

)
486

, na qual define as coisas (res) 

como "tout ce qui existe dans la nature"
487

. É uma definição plenamente aplicável ao estudo da 

propriedade, mas não do processo civil romano. Uma obrigação, a rigor, não é uma res, mas um 

vinculum juris, embora não existam dúvidas de que possa ela ser objeto do processo (res in 

judicium deductae), a despeito de ter Biondi afirmado, como cita Buzaid, que "Quello che noi 

chiamiamo diritto o rapporto giuridico per i romani si chama solo res"
488

. Com isso apenas se 

demonstra que o vocábulo res é polissêmico no direito romano (o que não se deve estranhar, 

dada a resistência dos romanos às abstrações e definições). 

6.11 BIS DE EADEM RE NE SIT ACTIO: KLAGEGRUND E KLAGEZIEL 

 Max Kaser fundou sua teoria sobre a premissa, corretamente assentada por Levy e 

Wenger, de que a extinção de uma ação colidente pela outra de eadem re não se limita aos casos 

nos quais a mesma ação é repetida entre as mesmas pessoas
489

. Esta premissa é confirmada pelas 

observações feitas anteriormente sobre a colisão entre a actio commodati e a actio legis aquiliae 

e entre a quanti minoris e a redibitória. 

                                                        
483

 Buzaid, Estudos e pareceres de direito processual civil, p. 77. 
484

 Buzaid, Estudos e pareceres de direito processual civil, p. 75. 
485

 Girard, Manuel de droit romain, p. 260. 
486

 Com a ressalva, sempre feita, no entanto, de que não é tecnicamente correto falar em "direito real" no direito 

romano clássico, como também não o é falar em "direito de crédito", por exemplo. 
487

 Girard, Manuel de droit romain, p. 260. 
488

 Biondi, apud Buzaid, Estudos e pareceres de direito processual civil, p. 76. 
489

 “Die Wirkung, daß die anhängig gemachte actio eine zweite de eadem re ausschließt, ist nicht auf die Fälle 

beschränkt, in denen die gleiche action zwischen denselben Personen wiederholt werden soll. Vielmehr stellt sich 

das Problem der eadem res auch in zahlreichen anderen Fällen, in denen entweder verschiedene Aktionen 

geltendgemacht werden oder die gleiche actio zwischen verschiedenen Personen” (Kaser, Das römische 

Zivilprozessrecht, p. 231). 
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 Liebman também o afirmou, anos depois, em célebre ensaio, a que deu o nome de Azioni 

concorrenti: “Il solo esercizio di una di queste azioni estingueva anche tutte le azioni 

concorrenti”
490

, para depois esclarecer que “Questa efficacia consuntiva si manifestava ben oltre 

i limiti della singola azione che era stata esercitata, perché ubbidiva al principio bis de eadem 

re ne sit actio, e per aversi l’eadem res non si richiedeva né eadem actio, ne eadem personae”
491

.  

 Bebendo também da dualidade causa/objetivo, que remonta a Savigny, Kaser formulou 

uma nova proposta, para se saber se se trata de eadem res e, por conseqüência, se incide a 

eficácia extintiva do ajuizamento da primeira ação sobre a segunda (Ausschlußverhältnis). Isto 

ocorrerá, segundo ele, se ambas a ações tiverem a mesma causa (Klagegrund), ou o mesmo 

objetivo (Klageziel)
492

. Mas o que será exatamente causa, e o que será exatamente objetivo?  

 Define ele causa, nas actiones in personam, como o contrato ou quase-contrato, ou o 

delito, ou o quase-delito, ou, de modo geral, o fato que fundamenta a pretensão do autor (esta 

definição será, oportunamente, objeto de crítica). Nas ações reais, causa é o próprio direito 

real
493

. Já o objetivo consiste, nas ações reipersecutórias, na compensação pelo prejuízo causado 

pelo réu ao patrimônio do autor; nas ações penais puras, a pena em pecúnia; e nas ações mistas 

simultaneamente a pena em pecúnia e a reparação pelo prejuízo causado
494

. 

 Dai haver, segundo Kaser, duas possíveis hipóteses de Ausschlußverhältnis: quando, 

havendo duas ações, cada uma com uma causa diferente, o mesmo objetivo puder ser por ambas 

atingido; ou quando, havendo também duas ações, embora com diferentes objetivos, mesma for a 

causa delas.  

 Não se verificando qualquer destas hipóteses, haverá cumulação independente 

(Ungehemmte Kumulation), caso em que o ajuizamento de uma ação não interfere no 

ajuizamento da outra. 

                                                        
490

 Liebman,  Azioni concorrenti, in Problemi del processo civile, p. 55. 
491

 Liebman,  Azioni concorrenti, in Problemi del processo civile, p. 55. 
492

 “Die Frage, ob eadem res vorliegt, hängt davon ab, ob die beiden Aktionen denselben Klagegrund (causa) und 

dasselbe Klageziel haben” (Kaser, Das römische Zivilprozessrecht, p. 232). 
493

 “Der Klagebegründete Umstand ist bei den actiones in personam der Vertrag oder vertragsänhliche Tatbestand 

oder das Delikt oder das sonstige als Klagegrund anerkannte factum; bei den actiones in rem das dingliche Recht” 

(Kaser, Das römische Zivilprozessrecht, p. 232). 
494

 “Das Ziel der actio besteht bei den ´sachverfolgenden´ Klagen in dem Ausgleich des Vergmögensnachteils, den 

der Kläger durch die Nichterfühlung seines berechtigten Begehrens oder durch den sonstigen klagebegründenden 

Sachverhalt erlitten hat; bei den ´pönalen´ Klagen in der Geldstrafe; bei gewissen spatter als ´gemischte´ 

Strafklagen bezeichneten Aktionen in beidem, indem in der Geldstrafe (poena) auch der Schadenausgleich 

mitenthalten ist” (Kaser, Das römische Zivilprozessrecht, p. 232). 
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6.12 CRÍTICA DAS DIVERSAS TEORIAS 

 As investigações de Savigny sobre o concurso e a colisão de ações foram, como também 

em inúmeros outros aspectos da ciência do direito, de capital relevância para os 

desenvolvimentos posteriores. Embora equivocado, no que se refere ao critério da satisfação, ao 

menos quando se trata do processo clássico, a distinção entre juristischer Gegestand e Zweck 

revelar-se-ia, melhor desenvolvida na obra de Kaser, a chave para a solução do verdadeiro 

enigma que é a explicação do porquê da eficácia extintiva entre ações colidentes. 

 Tem assim razão Kaser ao estabelecer o duplo critério causa e objetivo, alternativamente, 

e não simultaneamente, para a ocorrência da colisão (ou, segundo ele, Auschlussverhältnis). 

Haverá colisão alternativa, quando duas ações tiverem a mesma causa, embora diversos os 

objetivos; é o exemplo da coexistência entre a quanti minoris e a redibitória. Haverá, por seu 

turno, colisão eletiva, quando comum o objetivo, mas diversas as causas; é o caso da 

coexistência entre a actio commodati e a actio legis aquiliae. Quando não ocorrer nenhuma 

destas duas coincidências - de causa ou de objetivo -, não haverá colisão, mas mero concurso 

entre as ações. 

 É preciso fazer um reparo, todavia, à teoria de Kaser. Segundo ele, a causa consiste, nas 

ações pessoais, não só no contrato, no quase-contrato, no delito, mas também, de modo geral, em 

uma situação, ou em um fato.  Dá Kaser a entender, deste modo, que a causa é um fato natural, e 

não apenas um fato jurídico, como o é o contrato, o quase-contrato e o delito
495

. 

 Mas, como apontou Savigny, o fato natural, em si, é juridicamente irrelevante. Ele só 

passará a causa quando enquadrado em determinada categoria jurídica. Daí por que, na colisão 

da actio commodati e da actio legis aquiliae, quando o comodatário danifica a coisa emprestada, 

embora único o fato natural, diversas serão as causas: o contrato, da primeira; o delito, da 

segunda. Isso porque, como disse Paulo, “singulas obligationes singulae causae sequuntur”
496

. 

Haverá colisão neste caso, unicamente, porque o objetivo é o mesmo: a reparação do prejuízo 

causado. Entre a quanti minoris e a redibitória, diferentemente, diversos os pedidos, haverá 

colisão apenas porque comum a causa de ambas as ações: o contrato de compra e venda. 

                                                        
495

 Também, em certa medida, Levy: "Der Kontrakt, das Delikt, der anderweite obligationserzeugende Sachverhalt 

ist aber nicht eine causa actionis, sondern die einzige" (Levy, Die Konkurrenz der Aktionen, v. 1, p. 86). 
496

 "Distintas obrigações implicam distintas causas" (Dig. 44.2.14.2). 
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 Por consequência, é preciso admitir, como fez Forcellini
497

, que a palavra res é equívoca 

no direito romano, razão pela qual a definição de Pugliese de res como pretensão não pode ser 

generalizada. Só será válida, com efeito, quando se tratar de determinados institutos 

(litispendência e coisa julgada, por exemplo), mas não de todos, como a colisão. 

 Eadem res, na expressão de eadem re ne sit actio, no que se refere à colisão e ao 

concurso de ações, em suma, possui um duplo significado: ou mesma causa, ou mesmo 

objetivo
498

; não a mesma ação, nem outra obrigação igual, nem tampouco a mesma pretensão.  

 E a aplicação desta regra, além dos limites da coisa julgada e da litispendência, encontra 

fundamento na equidade. Como disse Bekker com eloqüência, "einmal und nicht wieder hilft der 

Staat"
499

. Daí por que, ainda segundo ele, "so wahrte man die Majestät des Staats, und erreichte 

zugleich einen gesicherten Rechtszustand"
500

. 

6.13 CONCURSO E COLISÃO NO DIREITO JUSTINIANEU 

 O processo civil justinianeu é, em inúmeros aspectos, substancialmente diverso do 

processo do Ordo Judiciorum Privatorum; de um sistema construído sob a perspectiva 

essencialmente prática e casuística dos grandes jurisconsultos, tornou-se um sistema doutrinal, 

na feliz expressão de Collinet
501

. E não poderia ser de outro modo, dada a radical mutação 

política por que passaram a sociedade e o Estado romanos de um período a outro: de uma 

república razoavelmente democrática para uma autocracia teocrática que, a rigor, não é sequer 

mais verdadeiramente romana, mas bizantina
502

. A hierarquização e a publicização do processo, 

que se identificam no tempo de Justiniano, são, sem dúvida alguma, consequência desta 

evolução política.  

                                                        
497

 "Vox immensi prope usus ad omnia significanda quae fieri dici aut cogitari possunt" (Forcellini, apud Bekker, 

Die prozessualische Konsumption im klassischen römischen Recht, p. 43). 
498

 "Ist eadem res gegeben, so tritt Auschlusswirkung ein, sonst ist Kumulation natürlich" (Wenger, Institutionen des 

Römischen Ziilprozessrechts, p. 176). 
499

 "Uma única vez, e não uma outra, socorre o Estado" (Bekker, Die prozessualische Konsumption im klassischen 

römischen Recht, p. 5). 
500

 ""Deste modo se preservou a majestade do Estado, e se assegurou ao mesmo tempo uma situação jurídica" 

(Bekker, Die prozessualische Konsumption im klassischen römischen Recht, p. 5). 
501

 "En réalité, il y a dissemblance et dissemblance absolue entre le système de Justinien et le système classique. 

Celui-ci était un système pratique, puisque sa construction intégrale était l'ouvre de juristes mélés à l'administration 

de la justice. Celui-là est un système doctrinal, pusqu'il émane de l'Ecole et de ses spéculations. Ainsi, l'opposition 

entre eux a donc, elle aussi, pour fondement le caractère savant de la codification" (Collinet, La nature des actions, 

des interdits et des exceptions dans lóuvre de Justinien, p. 100). 
502

 "perché lo stess Giustiniano, pur sapendosi esprimere in latino e pur essendo pervaso da una sentita 

ammirazione per la romanità e da una una sincera aspirazione a ripristinare i valori, era egli stesso (con tutto il 

suo ambiente di amici e consiglieri, per non parlare del suo popolo) irrimediabilmente straniero a Roma, 

irresistibilmente bizantino" (Guarino, Storia del diritto romano, p. 526). 
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 No que tange à extinção das ações colidentes, demonstram as fontes justinianéias, ao 

contrário do que se passava antes, que apenas a satisfação, a solutio, a determina: Numquam 

enim actiones praesertim poenales de eadem re concurrentes alia aliam consumit
503

, diziam as 

instituições de Justiniano. Daí, como observou Wenger, concorrência e colisão deixarem de ser 

um problema processual, para tornar-se um problema puramente de direito material
504

.  

 E foi porque se concentrou na leitura destas fontes, que Savigny imaginou a solução 

como critério do direito romano para a colisão, quando ele só vale para o direito justinianeu. Isso 

não quer dizer, no entanto, que Savigny ignorava as particularidades do processo justinianeu
505

; 

apenas não considerou que, nesta questão particular, havia uma delas. 

 Não se pode, ainda, tributar à supressão justinianéia da eficácia extintiva da 

litiscontestatio, como fizeram Liebman
506

 e Alibrandi
507

, tout court, a responsabilidade pelo fim 

da regra geral clássica de que a colisão entre ações implica a extinção da segunda. Se o fato de 

que esta supressão efetivamente ocorreu não é disputado
508

, isso não quer dizer que também o 

sejam as consequências desta eliminação, no que interessa ao concurso. E assim o é porque, 

como já se viu, não é a eficácia extintiva da litiscontestatio que explica a extinção da segunda 

pela primeira ação na colisão
509

. A litiscontestatio é, em verdade, apenas o momento em que se 

verifica a coincidência de causa ou de objetivo entre as ações, e é esta coincidência que 

determinará a extinção. 

 Com a queda de Roma, Bizâncio tornou-se guardiã do direito romano. Não sem, todavia, 

imprimir-lhe caracteres próprios - como no exemplo da colisão. Rapidamente, o direito bizantino 

tornar-se-ia um direito inteiramente diverso daquele de que extraíra seu cânon fundamental. A 

                                                        
503

 "Nunca, quando ações, especialmente as penais, concorrem em relação a mesma coisa, uma consome a outra" 

(LIB. IV, TIT. IX.). 
504

 "die Frage der eadem re eine rein materiellrechtliche" (Wenger, Institutionen des Römischen Ziilprozessrechts, 

p. 177). 
505

 "Die hier erwähnten formellen Unterschiede und Schwierigkeiten waren eigentlich schon zu Justinians Zeit 

weggefallen, da seine formulae mehr vorkamen" (Savigny, System des heutigen römischen Rechts, v. 5, p. 263). 
506

 "Nel processo postclassico si è perduto il primitivo significato dela contestazione della litte ed anche il suo 

caratteristico effetto consuntivo, sicché tutta la teoria dele azioni concorrenti restava priva della sua base" 

(Liebman, Azioni concorrenti, in Problemi del processo civile, p. 56). 
507

 "Egli col togliere la natural efficacia alla novazione che si operava colla contestazione della lite, e coll'abolire 

la eccezione rei in judicium deductae crollò il fundamento principale dell'antica teoria" (Alibrandi, Azioni 

concorrenti, in Opere giuridiche e storiche, v.1, p. 203). 
508

 Já Tigeström estranhara a ausência de um título do Digesto dedicado a litiscontestatio: "De litis contestatione 

nullus hic est titulus Digestorum; neque placuit compilatoribus de ea aliquid "seorsim conscribere, de qua passim 

multis locis dicebatus; nec ratio compilatorum satis perspicua est" (Tigerström, De ordine et historia digestorum, p. 

52). 
509

 Basta lembrar a colisão entre a actio commodati e a actio legis aquiliae. 
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história do direito romano, todavia, não morreria com a queda de Roma, nem tampouco com a 

queda de Constantinopla, quase mil anos mais tarde. Ele viveria nas leis bárbaras, nas leis da 

Igreja; seria objeto de estudo nas Universidades medievais, contribuiria para a formação do 

direito comum, para a gênese do jusracionalismo; viveria no usus modernus pandectarum e na 

Escola Histórica alemã. 

 Um dos inúmeros institutos deste longevo direito - a colisão de ações e a eficácia 

extintiva que a caracteriza - sobreviveria também aos séculos, embora nos moldes que Justiniano 

lhe impôs. Viria ele a cair com o tempo, entretanto, em total descrédito, sob a terrível pecha de 

verdadeiro fantasma do passado, a ser exorcizado - nas duras palavras de Cândido Dinamarco
510

. 

Mas ainda há no direito de hoje, oxalá se possa demonstrar, espaço para ele. 

 

                                                        
510

 Dinamarco, Fundamentos do processo civil moderno, v. II, p. 914. 
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7 CONCURSO DE DEMANDAS 

 O direito é, sem dúvida alguma, uma ciência prática. Quer-se dizer com isto que, ao 

contrário do que se passa na matemática e nas demais ciências da natureza, não se mede o valor 

de um determinado instituto jurídico, definindo-o como certo ou errado; mas como útil, ou inútil, 

conveniente ou inconveniente, justo ou injusto. Com mais razão o processo civil, ciência que 

está ainda marcada pela nota da instrumentalidade. 

 A teoria processual e os princípios gerais devem servir, assim, para ordenar e disciplinar 

institutos e soluções que, na prática, se mostrem convenientes, úteis e justos. É o que se passa, 

por exemplo, com a coisa julgada. Como observou Chiovenda, por exemplo, "questo instituto 

non ha nulla in sè di assoluto e di necessario: dal concetto dell'ufficio del giudice deriva 

necessariamente soltanto che la sentenza debba potersi mandare ad esecuzione, ma on che 

debba tenersi in futuro come norma immutabile del caso deciso"
511

. Embora não derive, noutras 

palavras, da natureza das coisas, a coisa julgada é um instituto cuja existência se funda em 

"óbvias razões de conveniência prática"
512

. 

 Se a coisa julgada é um instituto justo, útil e conveniente, surge a necessidade de 

conceituá-lo cientificamente, de identificar os seus limites objetivos e subjetivos, de determinar 

os detalhes procedimentais de sua aplicação. Mas estes detalhes só serão relevantes se, antes de 

tudo, prevalecer a percepção de que se trata de um instituto justo, útil e conveniente; não o 

contrário. Prevalecendo esta percepção, cumpre acomodá-lo ao lado dos demais institutos 

processuais. 

 Daí por que, ao se pensar no concurso de ações, é indispensável verificar, em primeiro 

lugar, se ele é um instituto útil, conveniente e justo; não se ele se encaixa nos padrões 

dogmático-legislativos existentes. Se ele satisfizer estas condições, aí sim se devem procurar 

fundamentos teóricos para torná-lo aplicável. Mas e se ele não se encaixar nestes padrões, 

conquanto reconhecido útil, conveniente e justo? Procurem-se outros; desenvolvam-se outros, 

                                                        
511

 Chiovenda, Principii di diritto processuale civile, p. 907. 
512

 “Fácil compreender, pois, que, embora a sentença se destine a produzir efeitos jurídicos, nem por isso se destina 

necessariamente a tornar-se imutável. A imutabilidade não é co-natural à sentença ― e isso continuaria a ser 

verdade mesmo que porventura não existissem, nem jamais tivessem existido, sentenças indefinidamente passíveis 

de modificação. Se as leis em regra excluem tal possibilidade e fazem imutável a sentença a partir de certo 

momento, o fato explica-se por uma opção de política legislativa, baseada em óbvias razões de conveniência 

prática” (Barbosa Moreira, Eficácia da sentença e autoridade da coisa julgada. in Temas de direito processual. 3. 

série, p. 103). 
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neste momento da história no qual "mais do que nunca se torna imperioso superar dogmas e 

romper paradigmas que tiveram relevância no passado distante, mas que não podem, em época 

contemporânea, continuar governando o processo em detrimento de resultados efetivos e 

seguros", como advertiu José Rogério Cruz e Tucci
513

. 

 Não há sequer um instituto jurídico, sobretudo um relativo ao processo, que não tenha 

sido, antes de sua consagração dogmático-legislativa, uma idéia, fundada na percepção de que 

sua implementação seria útil, conveniente e justa. É o que se passa com o concurso de ações 

(rectius, de demandas) e a eficácia extintiva que a ele se liga. 

7.1 QUESTÃO TERMINOLÓGICA 

 A questão terminológica, em relação ao concurso de demandas no direito moderno, não é 

tão disputada quanto o era no processo romano; e isto por razões óbvias. Como o processo civil 

moderno nega, de modo geral, qualquer relevância processual para o concurso, pouco se 

preocupa a doutrina, por conseqüência, em classificá-lo, muito ao contrário do que passava com 

os romanistas em relação ao processo romano.  

 Uma terminologia tornou-se com o tempo, todavia, tradicional. Com a ressalva de que 

“in primo luogo, in diritto moderno, non di concorso delle azioni, ma di concorso dei diritti si 

deve trattare"
514

 
515

, mantém-se a doutrina fiel à expressão concurso de ações, evitando a 

fórmula, tecnicamente mais precisa, concurso de demandas. 

 Partindo ainda do pressuposto de que a comparação entre ações (rectius, demandas), para 

os fins de verificação do concurso, deve partir do cotejo dos elementos constitutivos de cada uma 

delas - partes, causa de pedir e pedido -, fala a doutrina também em duas espécies de concurso: 

subjetivo, quando "corrono fra persone diverse ma tendono alla medesima cosa (come nelle 

obbligazioni solidali, nella fideiussione)"
516

, que é conceito menos amplo do que 

litisconsórcio
517

, e objetivo, quando "pedido pode haver numa só direção e tendente ao mesmo 

fim, que tenha, porém, fundamentos vários"
518

, espécie esta que se subdivide ainda em duas: a 

primeira, concurso próprio, quando comuns as partes e o pedido, mas diversas as causas de pedir 

                                                        
513

 Tucci, A causa petendi no processo civil, nota à 3. edição. 
514

 Carnelutti, Teoria giuridica della circolazione, p. 353. 
515

 Neste sentido, recentemente, por todos, na Itália, Luiso (Diritto processuale civile, t. 1, p. 60). No Brasil, 

Dinamarco (Fundamentos do processo civil moderno, t.1, p. 503). 
516

 Chiovenda, Principii di diritto processuale civile, p. 287. 
517

 Esta é uma questão mais tortuosa do que, à primeira vista, pareceria ser. 
518

 Frederico Marques, Instituições de direito processual civil, t. 1, p. 69. 
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de cada uma das demandas concorrentes; a segunda, concurso impróprio, quando comuns as 

partes e a causa de pedir, mas diversos os pedidos
519

. 

 Esta terminologia deverá, todavia, ser abandonada, porque é mais correto falar em 

concurso de demandas, e não de ações, e também porque a nomenclatura tradicional parte do 

falso pressuposto de que o concurso se mede pela comparação de cada um dos elementos 

constitutivos das demandas concorrentes. Esta premissa é equivocada, como se verá, e só serve 

para retirar do concurso qualquer relevância processual que ele possa ter. O critério do núcleo 

fático essencial dispensará, como também se verá, maiores complexidades terminológicas: ou 

haverá concurso (duas ou mais demandas concorrentes), ou não haverá
520

. 

7.2 FUNDAMENTO ÉTICO 

 A eficácia extintiva de uma demanda sobre a outra, quando tratarem de eadem re, foi 

sempre vista, ao longo da história, como corolário prático da equidade e da boa-fé; não é por 

outra razão que já Gaio dissera que “bona fides non patitur, ut bis idem exigatur”
521

. Este, aliás, 

é o mesmíssimo fundamento que justifica a eficácia extintiva da litispendência e da coisa 

julgada: é contrária à equidade a admissão da propositura de uma nova demanda, enquanto 

pender outra igual, e também contrário à equidade repetí-la quando outra igual já foi decidida 

definitivamente. 

 "Einmal und nicht wieder hilft der Staat"
522

 é, assim, um princípio que deveria ser 

comum aos três institutos: concurso, litispendência e coisa julgada. Com o tempo, todavia, 

puseram-se os autores a criticar a eficácia extintiva no que se refere ao concurso: em primeiro 

lugar, submetendo-lhe um sem-número de ressalvas, que o desfiguraram completamente
523

, para 

                                                        
519

 Assim Chiovenda (Principii di diritto processuale civile, p. 287), Liebman (Azioni concorrenti, in Problemi del 

processo civile, p. 58), Dinamarco (Fundamentos do processo civil moderno, t. 1, p. 504). Mais recentemente, 

Didier fala em concurso impróprio, quando "há mais de uma pretensão concorrente, nascida a partir de um mesmo 

fato gerador" e concurso próprio, quando "há pluralidade de causas de pedir que autorizam a formulação de mesmo 

pedido" (Didier Jr., Curso de direito processual civil, t. 1, p. 210). 
520

 Esta simplicidade torna dispensável o termo colisão, útil para o estudo do concurso no processo romano. 
521

 “A boa-fé não tolera que se exija de novo a mesma coisa” (Dig. 50.17.57). 
522

 "Uma única vez, e não uma outra, socorre o Estado" (Bekker, Die prozessualische Konsumption im klassischen 

römischen Recht, p. 5). 
523

 "Dá-se concurso de acções quando a mesma pessoa, para o mesmo fim ou diverso, dispõe de mais de uma acção, 

mas das quaes uma prejudica a outra; por exemplo: a actio redhibitoria e a quanti minoris para a mesma cousa 

comprada. O uso de uma importa a renuncia da outra, pelo brocardo electa una via non datur regressus ad alteram. 

Todavia, não devemos ter como absoluta a applicação deste brocardo, que sómente cabe nos dous seguintes casos: 

a) no de renuncia expressa; no de exclusão necessaria do concurso pela propria natureza das acções" (Monteiro, 

Theoria do processo civil e commercial, p. 102). "O concurso dá-se, quando, havendo muitas ações com objeto 

jurídico ou fim comum, não podem ser propostas conjuntamente, porque uma exclui a outra, total ou parcialmente, 

de modo que, tendo a ação primeiramente proposta sido julgada cabível e procedente, a outra ou as outras são 
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ao fim proscrevê-lo, completamente, de todos os quadrantes do processo civil, sob o terrível 

epíteto de fantasma do passado. 

 Mas sem razão. Todas as críticas que se lhe fazem, com efeito, poderiam ser 

perfeitamente dirigidas à litispendência e à coisa julgada. Tratando da máxima electa una via 

altera non datur, afirmou Dinamarco que "choca-se com aquela máxima fragorosamente, em 

sua interpretação tradicional, com a garantia constitucional da ação e do controle jurisdicional, 

opondo ilegítimos entraves à plenitude do acesso à justiça. Na medida em que dá por ferido de 

morte um dos direitos do credor sem que nenhum dos direitos concorrentes haja sido satisfeito, 

investe contra direito adquirido e contra a regra constitucional da intagibilidade do 

patrimônio"
524

. 

 Não seria, em essência, o mesmo que fazem a eficácia extintiva da litispendência e a da 

coisa julgada? A imutabilidade da coisa julgada, quando uma sentença injusta julga 

improcedente o pedido formulado pelo autor, não implica, a rigor, ferir-se de morte um direito 

do autor, sem que ele tenha sido satisfeito?  

 Quer-se dizer com isto que a eficácia extintiva, por si, não é algo tão execrável e 

monstruoso. Pelo contrário, a extinção da segunda demanda em caso de litispendência e de coisa 

julgada é, intuitivamente, uma exigência da equidade. Tem razão Carnelutti, perguntando-se “in 

che consiste il beneficio del processo”, ao responder que “Ecco che se logicamente la decisione 

può essere mutabile, ragioni pratiche ne reclamano la immutabilità”
525

. E são estas razões 

práticas que dão justificativa teórica - dir-se-ia hoje constitucional - à estabilidade e à 

imutabilidade impostas por determinados institutos processuais. 

 Se se deve, sem dúvida alguma, investigar os limites da aplicação desta eficácia extintiva, 

não é, por outro lado, admissível rejeitá-la sic et simpliciter em relação ao concurso, pelo simples 

                                                                                                                                                                                   
absorvidas pelo resultado dela, segundo a percepção ou prestação efetivamente resultante do julgamento. A máxima: 

- electa una via non datur regressus ad alteram (escolhido um caminho, não há regresso para outro) só se aplica 

quando a primeira ação, julgada procedente ou improcedente, absorve totalmente a outra ou as outras. Dá-se 

também o concurso, quando, havendo muitas ações, das quais uma é preliminar ou preparatória para a outra, não 

podem ser propostas conjuntamente, porque essa outra depende da solução da primeira, de sorte que só pode ser 

proposta sucessivamente" (Mendes Jr., Direito judiciário brasileiro, p.132). 
524

 Dinamarco, v. II, p. 908. 
525

 "Allora, in che consiste il beneficio del processo? D’altra parte, anche se finissero per trovare una soluzione, 

che apparisca giusta, o per virtù di un giudice o per stanchezza, quanto costerebbe un risultado cosi fatto? Ecco 

che se logicamente la decisione può essere mutabile, ragioni pratiche ne reclamano la immutabilità. Possono 

esservi stati periodi storici, in cui questa ragioni pratiche non si sieno pienamente fatta sentire; certo è peraltro 

che, appena la coscienza degli scopi del processo si fa chiara, la sentenza diventa immutabile” (Carnelutti, Lezioni 

di Diritto Processuale Civile, v. 4, p. 483). 
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fato de que ela implica extinção, sem se fazer nenhuma ressalva sobre  por que  nenhum mal há 

nela, quando se tratar de litispendência ou coisa julgada. 

 A verdade é que nenhum mal há, em termos absolutos, em ferir-se de morte um direito 

por razões processuais.  Se o juiz erra, e a coisa julgada material atinge a sentença, esta injustiça 

terá reunido condições para eternizar-se. É o preço que o processo paga, para não se tornar uma 

sinfonia inacabável, na feliz ironia de Barbosa Moreira
526

. 

 Não é justo, em outras palavras, que aquele que ajuíza uma demanda, pedindo a redibição 

de uma coisa vendida, possa livremente propor nova demanda, mesmo após perder a primeira, 

para pedir o abatimento proporcional. Não é admissível, ademais, também sob uma perspectiva 

lógica, como observou Luiz Fux
527

. Se não sabia exatamente o que pedir no início, facultava-lhe 

a lei a cumulação alternativa de pedidos. Mas se não pediu, é razoável que tenha perdido o 

direito de pedir depois. O mesmo se diga quando se trata de um mesmo pedido, fundado em duas 

obrigações distintas (v.g., obrigação contratual e obrigação aquiliana), que podem, sem problema 

algum, cumular-se na mesma demanda. 

 A eficácia extintiva de uma demanda concorrente sobre a outra, nos casos em que esta 

extinção for possível, pretende representar, em suma, uma superação da perspectiva 

metodológica que Dinamarco chamou de processo civil do autor
528

, servindo para equilibrar, sob 

uma ótica processual, o direito de ação que a ordem constitucional garante ao autor com o direito 

do réu, também de ordem constitucional, de não ver-se demandado inúmeras vezes, em inúmeros 

processos, desnecessariamente. Daí por que é um instituto que parece ser justo, útil e 

conveniente.  

                                                        
526

 Embora Barbosa Moreira a tenha empregado ao falar da relativização da coisa julgada: "Mesmo a doutrina 

favorável, em maior ou menor medida, à proposta 'relativizadora' não pode deixar de advertir-se da insuficiência, 

para justificá-la, da mera invocação de eventual 'injustiça' contida na sentença passada em julgado. Condicionar a 

prevalência da coisa julgada, pura e simplesmente, à verificação da justiça da sentença redunda em golpear de 

morte o próprio instituto. Poucas vezes a parte vencida se convence de que sua derrota foi justa. Se quisermos 

abrir-lhe sempre a possibilidade de obter novo julgamento da causa, com o exclusivo fundamento de que o anterior 

foi injusto, teremos de suportar uma série indefinida de processos com idêntico objeto: mal comparando, algo como 

uma sinfonia não apenas inacabada, como a de Schubert, mas inacabável – e bem menos bela" (Barbosa Moreira, 

Considerações sobre a chamada 'relativização' da coisa julgada material, in Temas de direito processual. 9. série. 

p. 249). 
527

 Fux, Curso de direito processual civil, p. 216. 
528

 "A parificação conceitual de ação e defesa constitui também manifestação da moderna tendência a repudiar o 

método que, com uma pitada de sarcasmo, vem sendo chamado processo civil do autor. O processo civil não é feito 

para dar razão a este ou para oferecer tutela jurisdicional necessariamente a quem a pediu em primeiro lugar, mas a 

quem tiver razão. Já é tempo de, uma vez reveladas e já amadurecidas essas idéias inerentes à isonomia processual, 

retificar os conceitos e eliminar as grandes distinções conceituais que a doutrina tradicional estabelece entre ação e 

defesa" (Dinamarco, Instituições de direito processual civil, t. 2, p. 301). 
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 Convém, todavia, antes de tratar do critério do núcleo fático essencial para a 

identificação das demandas concorrentes, investigar os parâmetros científicos por que sempre se 

tentou verificar a ocorrência do concurso, para verificar que eles não servem para explicá-lo 

sistematicamente. 

7.3 CONCURSO E AS TRIA EADEM 

 O direito brasileiro consagrou com entusiasmo, conforme demonstra o artigo 301, §2º, do 

Código de Processo Civil, segundo o qual "uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas 

partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido", a teoria da tríplice identidade para a 

identificação, ou individuação, das demandas
529

. 

 Diante de problemas eminentemente práticos, como a necessidade de identificar a 

ocorrência, por exemplo, de litispendência, coisa julgada, conexão ou de mutamento da 

demanda, vale-se o Código de Processo Civil, explicitamente, desta teoria. É o que demonstram, 

entre outros, os §§ 1º e 3º, do art. 301, segundo os quais, respectivamente, "verifica-se a 

litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada", e "há 

litispendência, quando se repete ação, que está em curso; há coisa julgada, quando se repete 

ação que já foi decidida por sentença, de que não caiba recurso"
530

. E é também com 

fundamento na perspectiva da tríplice identidade que a doutrina, tradicionalmente, acaba por 

negar relevância processual ao concurso de demandas. 

 Se não se pode dizer inventada por Chiovenda - são romanas as suas raízes
531

 -, não há 

dúvidas de que o desenvolvimento desta teoria e a sua popularização devem-se aos méritos dele. 

Para Chiovenda, com efeito, "due azioni e due domande sono identiche quando hanno communi 

                                                        
529

 Quanto à preferência da palavra identificação à individuação da demanda, consultem-se os inúmeros exemplos 

colhidos na doutrina por José Rogério Cruz e Tucci (Tucci, A causa petendi no processo civil, p. 28). Não nos 

parece, todavia, que o uso de alguma destas palavras seja inapropriado. Ambas refletem, sem incômodos, o caráter 

abstrato da ação e a circunstância de que a demanda consiste na ação concretamente deduzida em juízo. 
530

 A fidelidade à teoria de Chiovenda não se estendeu ao aspecto terminológico. Se o Código usa ação, Chiovenda 

já demonstrara preferência por demanda: "La identificazione delle azioni comprende il complesso dei criterii per cui 

un'azione confrontata con un'altra si riconosce identica o diversa. Il problema riguarda le azioni nel loro esercizio: 

e poichè l 'azione si esercita colla domanda, identificazione delle azioni significa identificazioni delle domande" 

(Chiovenda, Principii di diritto processuale civile, p. 278). 
531

 “Una ricerca storica sul problema, dato il suo carattere di logicità, sarebbe tuttavia in gran parte infruttuosa e 

basterà segnare schematicamente le fasi di queste elaborazioni per le due dotrine oggi dominanti, Che traggono 

origine emtrambe da due passi del Digesto” (Bellavitis, L`identificazione delle azioni, p. 20). 
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tutti gli elementi, soggeti, oggetto e causa. La diferenza de un solo emento produce differenza di 

azione" 
532

 
533

.  

 Mas afirmar a utilidade da teoria da tríplice identidade como critério para a identificação 

das demandas
534

, sem definir em que consiste cada um de seus elementos constitutivos, é repetir 

apenas um lugar-comum, vazio de significação prática. É preciso, então, conceituar estes 

elementos, e aqui grassam as maiores divergências. 

 Quanto às partes e ao pedido, embora existam variações nas definições de todos aqueles 

que defendem o critério da tríplice identidade, não é possível considerá-las essencialmente 

conflitantes. Se, para Chiovenda, "due azioni sono diverse, per ciò solo che non spettano alla 

stessa persona o contro la stessa persona"
535

, esta é, substancialmente, a mesma definição, atual, 

de Dinamarco, segundo o qual "partes na demanda são o sujeito que comparece perante o juiz 

pedindo tutela jurisdicional e aquele em relação ao qual essa tutela é pedida"
536

, a despeito das 

críticas acidentais por ele feitas à teoria chiovendiana no que tange à confusão entre partes na 

demanda e partes no processo e à questão da posição do representante processual
537

. Os 

exemplos de definições coincidentes poderiam acumular-se até o infinito
538

. 

 Certa concórdia reina também em relação ao pedido, mas não tanto quanto em relação ao 

primeiro elemento. Para Chiovenda, divide-se o pedido em duas espécies: imediato, "l'attuazione 

della legge, la quale nelle singole azioni si presenta individuata in un dato atto (condanna a 

restituire il fondo; condanna a pagare 100..."
539

, e mediato, "bene garantito dalla legge di cui si 

                                                        
532

 Chiovenda, Principii di diritto processuale civile, p. 280. 
533

 E, por conseqüência, deve ser este o critério para a verificação da litispendência e da coisa julgada: 

"Litispendenza e cosa giudicata - La ragione delle due eccezioni è in parte comune: evitare una inutile duplicazione 

di attività pubblica. Qundi vi è normalmente un parallelismo fra le due accezioni: in particolare esse hanno comune 

la condizione della identità delle cause, che si determina in emtrambi i casi secondo i principii dell'identificazione 

delle azioni" (Chiovenda, Principii di diritto processuale civile , p. 615). 
534

 Quanto à tríplice identidade e o âmbito de aplicação da teoria, grassa incomum concórdia na doutrina. Confira-se, 

por exemplo, Satta: "Ques'ultimo aspetto della domanda pone l'esigenza della sua individuazione, o, come suol dirsi 

con termine più generalmente accolto, della sua identificazione. L'individuazione è infatti necessaria sotto 

molteplici punti di vista, di cui i più importanti sono l'accertamento della litispendenza, il mutamento della 

domanda, la pronuncia entro i limiti dela domanda, i limiti del giudicato" (Satta, Diritto Processuale civile, p. 118). 
535

 Chiovenda, Principii di diritto processuale civile, p. 280. 
536

 Dinamarco, Instituições de direito processual civil, v. 2, p. 117. 
537

 Dinamarco, Instituições de direito processual civil, v. 2, p. 117. 
538

 Por todos, Proto Pisani: "L'individuazione delle parti concerne la individuazione del soggeto che propone la 

domanda (attore) e del soggeto contro cui la domanda è proposta (convenuto), nonché dei loro rappresentanti 

legali o volontari ove si sia alla presenza di incapaci o di rappresentanza processuale voluntaria" (Proto Pisani, 

Lezione di diritto processuale civile, p. 59). 
539

 Chiovenda, Principii di diritto processuale civile, p. 63. 
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chiede l'atuazione"
540

. A definição é substancialmente idêntica à de Barbosa Moreira: "em 

termos gerais, é possível distinguir, no pedido, um objeto mediato e um objeto mediato. Objeto 

mediato do pedido é a providência jurisdicional solicitada (ex.: a condenação ao pagamento de 

x); objeto mediato é o bem que o autor pretende conseguir por meio dessa providência (ex.: a 

importância x)"
541

. 

 Embora esteja correto afirmar que "a doutrina de um modo geral adota essa divisão, 

sendo ociosa a menção a outros doutrinadores"
542

, além de a Barbosa Moreira, opiniões 

divergentes são também dignas de nota. Como a de Proto Pisani, para quem, embora doutrina e 

jurisprudência tradicionalmente distinguam pedido mediato de pedido imediato, melhor seria 

definir o pedido apenas como "diritto sostanziale fatto valere in giudizio"
543

. Ele próprio, 

todavia, não é totalmente infiel à tradição, porque também contrapõe este objeto substancial ao 

objeto processual da demanda, "el contenuto del provvedimento (di mero accertamento, di 

condanna ecc..) giurisdizionale  richiesto"
544

. 

 Maior diversidade de opiniões divergentes se vê, sem dúvida alguma, em relação à causa 

de pedir. Reúnem-se os autores ao tratar dela, de modo geral, em dois grandes grupos, embora 

existam também aqueles que não se filiam inteiramente a qualquer deles: os adeptos da teoria da 

substanciação e os adeptos da teoria da individuação. 

 Para a primeira teoria, deve-se ter uma visão fenomenológica da causa de pedir, segundo 

a qual ela não é mais do que um fato ocorrido no mundo das coisas, cuja dedução "possui uma 

função meramente indicativa e representativa dos elementos que se prestam a individuar o fato 

como acontecimento material, o fato em sua dimensão fenomenológica, inexpressiva de 

significado e como tal absolutamente singular"
545

 
546

, independentemente da qualificação 

jurídica que se dê aos fatos
547

.  

                                                        
540

 Chiovenda, Principii di diritto processuale civile, p. 281. 
541

 Barbosa Moreira, O novo processo civil brasileiro, p. 12. 
542

 Didier Jr., Curso de direito processual civil, v. I, p. 423. 
543

 Proto Pisani, Lezione di diritto processuale civile, p. 59. 
544

 Proto Pisani, Lezione di diritto processuale civile, p. 59. 
545

 Tucci, A causa petendi no processo civil, p. 124. 
546

 Ainda também os "segmentos da história, ou eventos da vida, aos quais o demandante atribui a eficácia de lhe 

conferir o direito alegado e a necessidade da tutela jurisdicional" (Dinamarco, Instituições de direito processual 

civil, v. 2, p. 131). 
547

 Neste sentido, acertadamente, Bellavitis: “Causa petendi è invece un fatto indipendentemente dalla formulazione 

giuridica che ne dà la parte” (Bellavitis, L`identificazione delle azioni, p. 104). 
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 De acordo com este raciocínio, os fundamentos jurídicos da demanda, que "consistem na 

demonstração de que os fatos narrados se enquadram em determinada categoria jurídica (p. ex., 

que eles caracterizam dolo da parte contrária) e de que a sanção correspondente é aquele o 

demandante pretende (p. ex., anulabilidade do ato jurídico, com a conseqüência de dever o juiz 

anulá-lo"
548

, não integrariam a causa de pedir. Esta a razão por que, na classificação tradicional 

da causa de pedir em próxima e remota, a primeira os fundamentos jurídicos do pedido, a 

segunda o fato constitutivo
549

, apenas a causa de pedir remota poderia ser definida, a rigor, como 

causa de pedir. 

 Oposto à teoria da substanciação é o sistema da individuação, segundo o qual "reputa-se 

causa de pedir, para o fim de delimitar o âmbito da demanda e da sentença, a referência feita 

pelo autor à categoria jurídica com fundamento na qual pretende a tutela jurisdicional 

pretendida"
550

. Suas raízes romanas são inegáveis, porque lá vigia a regra de que "singulas 

obligationes singulae causae sequuntur"
551

. A esta teoria filiou-se Chiovenda
552

, para quem 

causa de pedir “non è un fatto naturale puro e semplice, ma un fatto, o un complesso di fatti, atto 

a porre in moto una norma di legge: un fatto o un complesso di fatti nella sua idoneità a 

produrre effetti giuridici”
553

 e, de modo geral, a doutrina italiana menos recente
554

. 

 Embora pareçam teorias inconciliáveis, frequentemente se encontram opiniões que 

reúnem características de cada uma delas.  Para Barbosa Moreira, por exemplo, embora a causa 

de pedir constitua um fato ou um conjunto de fatos, "as mais das vezes, podem distinguir-se um 

aspecto ativo e um aspecto passivo na causa petendi; por exemplo, se o autor reclama a 

restituição de quantia emprestada, a causa petendi abrange o empréstimo, fato constitutivo do 

direito alegado (aspecto ativo), e o não pagamento da dívida no vencimento, fato lesivo do 

direito alegado (aspecto passivo)"
555

.  

                                                        
548

 Dinamarco, Instituições de direito processual civil, v. 2, p. 132. 
549

 Esta é a divisão tradicional da causa de pedir no direito brasileiro. Por todos, confira-se Frederico Marques: 

Instituições de direito processual civil, v. 2, p.36). 
550

 Dinamarco, Instituições de direito processual civil, v. 2, p. 132. 
551

 Dig. 44.2.14.2 
552

 A filiação à teoria mostra-se clara, também quando ele define a causa de pedir, nas ações condenatórias, como 

"la esistenza di un diritto a una prestazione, e quindi spesso in ultima analisi si risala al fatto constitutivo di questo 

diritto" (Chiovenda, Principii di diritto processuale civile, p. 283). 
553

 Chiovenda, Identificazione delle azione. Sulla regula 'ne eat iudex ultra petita partium, in Saggi di diritto 

processuale civile, v. 1, p. 162. 
554

 Para uma resenha mais detalhada, confira-se o trabalho de José Rogério Cruz e Tucci (A causa petendi no 

processo civil, p. 114 e seguintes). 
555

 Barbosa Moreira, O novo processo civil brasileiro, p. 17. 
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 Neste caso, o fato constitutivo não é, sem dúvida alguma, um fato verdadeiramente 

natural, um evento da vida fenomenologicamente falando. Definir a tradição de uma soma de 

dinheiro como empréstimo é qualificar juridicamente um fato, pois aquele que recebeu a quantia 

pode perfeitamente definí-lo como uma doação, sem pretender alterar a realidade fática da 

demanda. Barbosa Moreira não parece, assim, aderir inteiramente à teoria da substanciação, 

embora esteja, inequivocamente, mais próximo dela do que da teoria da individuação. 

 Vem sendo tentada na Itália, nos últimos anos, a superação desta rígida dicotomia entre 

substanciação e individuação. Para Fazzalari, a causa de pedir melhor se identificaria com a 

situação substancial deduzida in statu assertionis pelo demandante
556

, entendida a situação 

substancial como “composta da un dovere e dall´inadempimento del medesino, cioè da un 

<illecito>”
557

, enquanto para Proto Pisani ela consiste em "il fatto constitutivo (o i fatti 

constitutivi) del diritto fatto valere in giudizio dall'attore"
558

, devendo-se entender fatos 

constitutivos como "meri fatti o anche fatti-diritti ove siano a loro volta l'effetto di una 

autonoma fattispecie" 
559

. 

 Esta tentativa de acomodação parece não passar, todavia, apenas de um modo de 

defender-se a teoria da individuação de críticas, irrespondíveis, feitas ao longo do tempo. Isso 

porque "com efeito, se A age para obter a entrega de uma determinada coisa, com base em um 

direito de crédito decorrente de depósito, e o réu B alega já tê-lo restituído, e, a seu turno, A, 

reconhecendo a procedência do argumento do demandado, afirma que deu a coisa em depósito 

por uma segunda vez, resulta que o mesmo bem é demandado pela mesma espécie de direito de 

crédito (depósito). No entanto, há modificação da demanda, uma vez que se altera o fato (causa 

petendi), e, alterado este, dir-se-á que o direito, feito valer pelo autor, não é o mesmo, mas sim, 

outro, ainda que de natureza e conteúdo idênticos"
560

.  

 A determinação da causa de pedir, em síntese, exige a individuação de um fato concreto, 

de um segmento da história determinado, e não de um fato jurídico em abstrato (como as 

                                                        
556

 “Nei processi di cognizione quella situazione compare nell´atto introduttivo del processo, in quanto asserita 

dall´attore. Stando al processo ordinario di cognizione civile, la inosservanza del dovere sostanziale posto a 

servizio del diritto soggettivo, e quindi la lesione di quest´ultimo, sono contenute nell´atto introdutivo, sub specie di 

<esposizione dei fatti e degli elementi di diritto constituenti Le ragioni della domanda" (Fazzalari, Istituzioni di 

diritto processuale, p. 267) 
557

 Fazzalari, Istituzioni di diritto processuale, p. 265. 
558

 Proto Pisani, Lezione di diritto processuale civile, p. 59. 
559

 Proto Pisani, Lezione di diritto processuale civile, p. 64. 
560

 Tucci, A causa petendi no processo civil, p. 123. 
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categorias jurídicas compra e venda, mútuo, depósito, etc)
561

 
562

. Se o fato jurídico em abstrato 

basta em alguns casos, mas não em outros, ele não serve como regra geral para a definição da 

causa de pedir. Daí a superioridade da teoria da substanciação. 

 Nenhuma destas diversas teorias, todavia, serve para explicar sistematicamente o 

concurso de demandas
563

, embora possam ser consideradas "boas hipóteses de trabalho"
564

 

quando se trata de litispendência ou de coisa julgada. Isso porque, comparando-se as demandas 

concorrentes, verifica-se que o critério da identidade plena entre todos os elementos constitutivos 

das demandas concorrentes é falho. 

 Dois exemplos servem para demonstrá-lo. Suponha-se a compra e venda de determinada 

coisa com algum vício oculto. Haverá identidade entre uma demanda, através da qual peça o 

comprador abatimento proporcional, e outra, por meio da qual se pede a resilição do negócio 

jurídico (quanti minoris e redhibitoria)? 

 Embora se admitam coincidentes as partes e as causas de pedir, a despeito da teoria sobre 

ela a que se filie (mero fato ou categoria jurídica, a causa de pedir de ambas as demandas será 

sempre a mesma: ou a mera entrega da coisa pelo demandado ao demandante, em troca da 

entrega de determinada soma de dinheiro; ou o contrato de compra e venda e o descumprimento 

de uma das obrigações por ele imposta ao vendedor
565

), o pedido será diferente em ambas
566

. 

                                                        
561

 Zanzucchi, Nuove domanda, p. 335. 
562

 Com a ressalva de que apenas o fato essencial integra a causa de pedir, e não o secundário: "Aduz-se que o fato 

ou os fatos que são essenciais para configurar o objeto do processo e que constituem a causa de pedir são 

exclusivamente aqueles que têm o condão de delimitar a pretensão" (Tucci, A causa petendi no processo civil, p. 

162). Também a Barbosa Moreira: "Não há alteração de causa petendi, nem portanto necessidade de observar 

essas restrições, quando o autor, sem modificar a substância do fato ou conjunto de fatos narrado, naquilo que 

bastaria para produzir o efeito jurídico pretendido(...) a) se limita a reformular a narração de circunstâncias 

acidentais, suprimindo, acrescentando ou modificando alguma" (Barbosa Moreira, O novo processo civil brasileiro, 

p. 18). 
563

 O ponto não passou despercebido a José Rogério Cruz e Tucci: "Outra situação, engastada à litispendência e à 

coisa julgada, que apresenta problema insolúvel à luz da teoria da tríplice identidade, decorre do denominado 

concurso de ações" (Tucci, A causa petendi no processo civil, p. 248).  
564

 A expressão é de Grasso, apud Tucci, A causa petendi no processo civil, p. 233. 
565

 "Quem paga para receber uma coisa tem naturalmente interesse em havê-la sem defeitos que a tornem imprópria 

ao uso a que se destina, ou lhe diminuam o valor. O ordenamento protege juridicamente este interesse, criando para 

aquele que entrega a coisa o dever de garantir a outra parte contra a existência de vícios ocultos, que só após a 

transmissão venham a ser por ela descobertos" (Barbosa Moreira, Quanti minoris, in Direito processual civil: 

ensaios e pareceres, p. 204). 
566

 Foi a conclusão a que chegou Barbosa Moreira: “O segundo ponto é que não há identidade entre a ação 

redibitória e a ação estimatória fundadas no mesmo vício (a fortiori, se fundadas em vícios diversos). Dois dos 

elementos de individualidade coincidem, mas não o pedido, numa e noutra” (Barbosa Moreira, Quanti minoris, in 

Direito processual civil: ensaios e pareceres, p. 212). 
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 Suponha-se também uma demanda, proposta por aquele que afirma ser credor de uma 

obrigação cambiária contra alguém por ele afirmado devedor dela
567

. Haverá identidade entre 

esta demanda, e outra, proposta pela mesma pessoa, que se afirma credor de uma obrigação 

causal qualquer, com fundamento na qual foi estabelecida a obrigação cambiária, contra a 

mesma pessoa? 

 Partes e pedidos serão, sem dúvida alguma, idênticos. Mas e a causa de pedir? Se ela 

consistir em uma determinada categoria jurídica, não haverá identidade, porque diversas entre si 

as obrigações. Pode o demandante, com efeito, ser devedor de uma, e não de outra. Haverá neste 

caso, assim, situações substanciais diversas.  

 Esta parece ser a opinião de Dinamarco, para quem "tal é um concurso objetivo de 

direitos, ao qual corresponde o concurso objetivo de ações (identidade de pedidos, diversidade 

de causae petendi)"
568

. Mas haverá, realmente, diversidade de causas de pedir neste caso, se se a 

entendesse fenomenologicamente, como um segmento da história, ou um evento da vida, 

despido de qualquer qualificação jurídica? Será possível, em outras palavras, decompor-se o 

nascimento de cada uma das obrigações em um evento da vida determinado, individualizado e 

independente do outro? 

 Talvez em relação ao caso do concurso entre a demanda cambiária e a demanda causal, 

mas não, definitivamente, se se tratar da concorrência de demandas quando um passageiro pede 

indenização do transportador em razão da ocorrência de um acidente de transporte - na primeira, 

com fundamento na culpa aquiliana, e, na segunda, com fundamento na responsabilidade 

objetiva ditada pela lei -, porque o evento da vida será, nos dois casos, rigorosamente o mesmo. 

Esta inquietação será objeto de melhor desenvolvimento mais adiante. 

 Presa à premissa de que a eficácia extintiva de uma ação concorrente sobre a outra teria 

por pressuposto a identidade total entre os elementos constitutivos de cada uma delas, e 

constatando que esta identidade não ocorre, a doutrina tradicional nunca admitiu, assim, 

qualquer relevância processual ao concurso, tolerando apenas, quando muito, a existência de um 

concurso de direitos. Nas palavras de Carnelutti, que serviram de fundamento e ponto de partida 

para todos os estudos posteriores, “in primo luogo, in diritto moderno, non di concorso delle 
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 Para Liebman, "questa è l'ipotesi tipica del concorso di azioni" (Liebman, Azioni concorrenti, in Problemi del 

processo civile, p. 58). 
568

 Dinamarco, Fundamentos do processo civil moderno, v. I, p. 504. 
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azioni, ma di concorso dei diritti si deve trattare; ed è singolare questa prima imprecisione o 

inavvertenza nell'impostare il problema”
569

 
570

. 

 Como conseqüência desta falta de identidade, nenhum lugar haveria no direito processual 

moderno para o princípio de que electa una via altera non datur, segundo o qual o ajuizamento 

da primeira demanda determinaria a extinção da segunda que com ela concorre, princípio este 

que não passaria de um verdadeiro “fantasma do passado, a ser exorcizado definitivamente ou 

ao menos reduzido de modo considerável na sua capacidade de afugentar direitos e ações”. Por 

conseqüência, como leciona Dinamarco, “somente o resultado consumado da satisfação de um 

dos direitos é que opera a extinção dele próprio e também do direito concorrente”
571

 
572

. 

 À luz da tríplice identidade, em suma, o problema do concurso é insolúvel
573

, porque não 

serve a identidade das tria eadem para, de modo sistemático e unitário, explicar a extinção das 

concorrentes em todas as hipóteses possíveis de concurso
574

. Mas se esta extinção se revela 

conveniente, útil e justa, é preciso procurar outro fundamento para ela. 

7.4 CONCURSO E O STREITGEGESTAND 

 Se, para o direito processual brasileiro, a ação é a alma do processo, como disse 

Guilherme Estellita, para os alemães é a pretensão processual, que conforma o objeto do litígio, 

que exerce este papel central, ao menos desde o início do século XX
575

. E esta relevância foi 
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 Carnelutti, Teoria giuridica della circolazione, p. 353. 
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 Também para Liebman: "Deriva da queste premesse che il concursus actionum si presenta in diritto moderno, 

almeno nel suo nucleo centrale, sub specie di un concorso di diritti" (Liebman, Azioni concorrenti, in Problemi del 

processo civile, p. 57). 
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 Dinamarco, Fundamentos do processo civil moderno, v. II, p. 917. 
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 Neste sentido, também José Frederico Marques, falando embora apenas do concurso próprio: "Ocorrendo o 

concurso próprio, a satisfação de um direito concorrente importa, assim, o simultâneo dos outros e por isso, por via 

reflexa, a extinção das ações correspondentes" (Frederico Marques, Instituições de direito processual civil, t.1, p. 

69). 
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 "Outra situação, engastada à litispendência e à coisa julgada, que apresenta problema insolúvel à luz da teoria da 

tríplice identidade, decorre do denominado concurso de ações" (Tucci, A causa petendi no processo civil, p. 248). 
574

 A aplicação da teoria da substanciação serviria para conformar a tríplice identidade na hipótese de "concurso 

próprio", mas apenas nesta hipótese. 
575

 Guasp observou que este conceito, para ele fundamental para a ciência do processo, tenha permanecido à 

margem das investigações científicas por longo tempo e que, inicialmente, tenha sido deformado pelo direito civil: 

"Mientras que nociones más o menos importantes han hecho alegremente su carrera en la evolución científica del 

derecho procesal, otras han sido conservadas en un permanente y extraño silencio tanto más difícil de explicar 

cuanto que la observación exacta de la realidade procesal clamaba a gritos por sua auténtica entronización. Este 

ha sido claramente el destino dela pretensión procesal en cuanto concepto jurídico. Dificilmente se encontráran 

alusiones específicas a ella, hasta una época bien reciente en las obras dedicadas a cualquier rama del derecho" 

(Guasp, La pretensión procesal, p. 8). 
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sublinhada em célebre passagem, logo no início da obra que dedicou ao assunto, por Schwab:“In 

Mittelpunkt des Zivilprozeßrechts steht der Streitgegenstand”
576

. 

 É difícil dizer, com segurança, por qual razão o processo alemão seguiu caminho 

aparentemente tão diverso do italiano, que influenciou mais diretamente, neste ponto, o 

brasileiro. Ambos partiram da actio, embora cada um, como notou Chiovenda, tratando-a sob um 

enfoque diverso. Para os italianos, fiéis à tradição justinianéia, a ação sempre foi encarada como 

algo exercido contra alguém, enquanto na Alemanha o Klagerecht fosse entendido como um 

poder, ou direito, em relação ao juiz
577

.  

 Na Alemanha, a partir das investigações de Muther, Windscheid e Bülow, a ação 

(Klagerecht), entendida como direito de demandar, tornou-se rapidamente abstrata. Isso explica 

os desenvolvimentos por que lá passou o conceito de demanda (Klage) e, talvez, também a razão 

por que, carente de elementos individuadores (exatamente em razão de seu caráter 

profundamente abstrato), a demanda não tenha podido se transformar em um conceito útil para a 

regulação da coisa julgada e da litispendência, ou para a identificação da cumulação ou mutação 

de demandas. Coube ao Streitgegestand o papel não apenas teórico de núcleo metedológico do 

processo, mas ainda de critério de "außerordentliche praktische Bedeutung"
578

, como 

reconheceu Schwab, para a solução dos problemas práticos criados, exatamente, pela coisa 

julgada, pela litispendência e também pela cumulação e pela mutação de demandas. 

 Esta diversidade metodológica, no entanto, é mais aparente do que real. Quando os 

alemães investigam a relevância do pedido e da causa de pedir, e buscam conceituá-los, para 

definir o Streitgegenstand, não fazem algo muito diverso do que italianos e brasileiros, quando 

definem pedido e causa de pedir, para nós elementos constitutivos da demanda. 

 Mais importante, em suma, do que contrapor o Streitgegestand à identidade dos 

elementos da demanda como critério para a solução dos problemas criados pela coisa julgada, 

pela litispendência, pela cumulação e pela mutação de demandas, é investigar se aquilo que se 

entende, ou se deve entender, por elementos do Streitgegenstand é tão radicalmente diferente 
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 "O objeto do litígio situa-se no cerne do direito processual civil" (Schwab, Der Streitgegestand im Zivilprozeß, p. 

1). 
577

 “la Klage intesa come Klagerecht o diritto di querela, termine sopravvissuto al processo medievale tedesco...” 

(Chiovenda, Saggi di diritto processuale civile. v. 1, p. 7.). 
578

 "de extraordinário significado prático" (Schwab, Der Streitgegestand im Zivilprozeß, p. 2). 
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daquilo que se entende, ou se deve entender, por elementos da demanda; sem sucumbir à 

tentação de, impressionados apenas pelos nomes, deixar-se de ver a natureza das coisas. 

 Mas não se pode ainda deixar de reconhecer-se que a consagração legislativa destas 

propostas científicas acaba também por contribuir para aprofundar o distanciamento entre os 

diferentes sistemas jurídicos. É o que faz o Código de Processo Civil brasileiro, ao afirmar, em 

seu artigo 301, §2º, categoricamente, que "uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas 

partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido" e, nos §§ 1º e 3º, do art. 301, ao estatuir, 

respectivamente, que “verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação 

anteriormente ajuizada", e que "há litispendência, quando se repete ação, que está em curso; há 

coisa julgada, quando se repete ação que já foi decidida por sentença, de que não caiba 

recurso". Exageradamente taxativos estes dispositivos, poucos ousariam propor, no Brasil, 

critérios outros para a identificação da litispendência ou da coisa julgada, como apenas a 

identidade de pedidos e partes, ou de pedidos e causa de pedir, ou qualquer outra combinação 

possível, que não a tríplice identidade imposta à fórceps pela lei. Embora não se devam ver 

nestes dispositivos do Código de Processo Civil dogmas inexpugnáveis - como não se viu e não 

se vê em relação ao art. 47, que define mal o litisconsórcio necessário
579

 -, não há dúvidas de que 

a preferência da lei por uma definição a outra pesa. 

 Mesmo sendo a Zivilprozessordnung alemã muito menos pretensiosa do que o Código de 

Processo Civil, porque, embora trate do Anspruch (pretensão) como aquilo que delimita o objeto 

do litígio jurídico (Gegenstand des Rechtsstreits
580

), não se aventura, como se fez aqui, por 

incisivas definições doutrinárias - como demonstra, por exemplo, o parágrafo 322 da ZPO, que 

trata comedidamente da coisa julgada material (materielle Rechtskraft), ao estatuir que "Urteile 

sind der Rechtskraft nur insoweit fähig, als über den durch die Klage oder durch die Widerklage 

erhobenen Anspruch entschieden ist"
581

 -, certo é que a opção legal pelo Anspruch influenciou e 

ainda influencia decisivamente os rumos da doutrina. 

                                                        
579

 E a demonstrá-lo empenhou-se Barbosa Moreira com afinco e inegável êxito: "Ao nosso ver, a formulação de 

disciplina adequada para o litisconsórcio unitário deve assentar num cuidado fundamental: o de reconhecer a essa 

figura plena autonomia em face da classificação litisconsórcio necessário - litisconsórcio facultativo. É imperioso 

deixar bem claro que a obrigatoriedade de regulamentação homongênea da situação litigiosa não se confunde com a 

obrigatoriedade da presença simultânea de duas ou mais pessoas no pólo ativo ou no pólo passivo do processo, nem 

se verifica o primeiro fenômeno apenas no âmbito de manifestação do segundo" (Barbosa Moreira, Litisconsórcio 

unitário, p. 227). 
580

 "Objeto do litígio" (Schwab, Der Streitgegestand im Zivilprozeß, p. 2). 
581

 As sentenças são passíveis de coisa julgada apenas se, através da demanda ou da reconvenção, a pretensão 

deduzida for julgada". 
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 É sob este prisma que se deve entender a evolução do conceito de objeto do litígio na 

Alemanha e também sob este prisma que se verificará que as teorias sobre o Streitgegestand 

igualmente não servem para explicar, inteira e sistematicamente, a concorrência de demandas e o 

efeito extintivo que a primeira deveria ter sobre a segunda. Tanto lá quanto cá, os avanços 

científicos por que passou o processo civil no século XX serviram apenas para expulsar de seus 

quadrantes a concorrência entre demandas, negando-lhe, por conseqüência, qualquer relevância 

verdadeira e essencialmente processual. 

 Algumas considerações relativas à tradução da palavra Streitgegestand devem, todavia, 

ser feitas. Dizem os italianos, com muita razão, traduttore traditore, e esta verdade exige de todo 

aquele que se aventura pela tradução de conceitos estrangeiros uma redobrada precisão. 

Redobrada, porque se deve respeitar o significado que a palavra tem em sua língua de origem e, 

simultaneamente, se encontrar uma palavra, na língua para a qual se traduz, que transmita para o 

leitor com a maior acuidade possível o significado original. Não raras vezes, isso é impossível. 

Não há em português, por exemplo, palavra que traduza com exatidão o significado de 

Schadenfreude. Daí a necessidade de usar-se uma perífrase: a alegria que se sente pelo infortúnio 

de outro. O mesmo se diga sobre a palavra Streitgegenstand, para a qual não há corresponde 

exato na língua portuguesa.  

 A proposta de Arruda Alvim
582

 e Sydney Sanches
583

, que o traduzem por objeto litigioso 

do processo, é mais conforme a esta exigência de redobrada precisão do que aquela que propõe o 

emprego da expressão "objeto do processo"
584

. Mas mesmo a esta proposta convém fazer-se um 

reparo. O objeto (Gegestand) não é simultaneamente litigioso e do processo, mas sim, mais 

precisamente, o objeto do litígio (Streit). Daí por que é mais correto traduzir Streitgegestand 

apenas por objeto do litígio. 

 A doutrina alemã contemporânea é concorde em afirmar, de início, que o Anspruch a que 

alude o parágrafo 147 da ZPO não se confunde com o Anspruch do direito civil (definição 

windscheiniana do § 194 do BGB, segundo o qual "Das Recht, von einem anderen ein Tun oder 

                                                        
582

 Cf. Arruda Alvim, Manual de direito processual civil, p. 424. 
583

 Sydney Sanches tratou do assunto no artigo a que deu o nome de "Objeto do processo e objeto litigioso do 

processo". 
584

 Entendido o objeto do processo como "toda a matéria que nele deva ser apreciada pelo juiz, seja em termos de 

simples cognitio, seja em termos de judicium, envolvendo, pois, os pressupostos processuais, as chamadas 

condições da ação e o próprio mérito" (cf. Sydney Sanches, Objeto do processo e objeto litigioso do processo, 

Revista do Processo, nº 13, p. 14) , ou ainda como "o conjunto de questões que constituem matéria lógica a ser 

elaborada pelo juiz na preparação do julgamento da causa"  (Dinamarco, Fundamentos do processo civil moderno, 

p. 337), não deverá nunca ele ser confundido com o Streitgegestand. 
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Unterlassen zu verlangen (Anspruch), unterliegt der Verjährung"
585

). Isso porque, embora "der 

historische Gesetzgeber verstand als Gegenstand des Rechtsstreits den vom Kläger geltend 

gemachten materiellrechtlichen Anspruch im Sinne der Definition des § 194 Abs. 1 BGB", como 

observou Musielak
586

, é incontroverso que "Dieser Anspruch aber, der den Gegenstand des 

Rechtsstreits bildet, ist nicht der Anspruch des § 194 BGB"
587

. Não poderia ser de outro modo, 

porque nem toda demanda comporta por objeto uma pretensão de direito material, que é típica 

apenas das demandas condenatórias (Leistungsklagen)
588

. Daí por que "der Anspruch der ZPO 

ist ein rein prozessualer Begriff"
589

 
590

, ressalva esta repetida por toda a doutrina, superada a fase 

da materiellrechtliche Theorie tradicional, que não diferenciava uma espécie de pretensão da 

outra
591

. O direito austríaco passou pela mesma evolução, e é esta a interpretação que a doutrina 

dá ao § 71 Z 1 da ZPO austríaca
592

.  

 Se a doutrina processual enuncia em coro aquilo que o objeto do litígio não é (a pretensão 

de direito material), não é igualmente concorde em dizer o que ele é
593

. E, qualquer que seja esta 

definição, de nada serve ela, como se disse, para explicar, coerente e sistematicamente, a 

concorrência entre demandas. 

 Segundo aquela a que parte da doutrina alemã denomina de eingliedriger 

Streitgegestandbegriff (conceito monístico de objeto do litígio), ele é determinado apenas pelo 

pedido; já para a corrente denominada do zweigliedriger Streitgegestandbegriff (conceito 

                                                        
585

 "O direito de exigir de outrem o cumprimento de um fazer ou de um deixar de fazer (pretensão) está sujeito à 

prescrição". 
586

 "O legislador histórico entendeu como objeto do litígio jurídico a pretensão material, no sentido do art. 194 do 

BGB, validamente deduzida pelo demandante" (Musielak, Grundkurs ZPO, p. 95). 
587

 "Esta pretensão, todavia, que conforma o objeto do litígio jurídico, não é a pretensão do art. 194 do BGB" 

(Schwab, Der Streitgegestand im Zivilprozeß, p. 3). 
588

 "Ein Anspruch im Sinne des BGB bidelt nun zwar immer den Festellungsklage und niemals den Gegenstand einer 

Gestaltungsklage" (Nikisch, Der Streitgegestand im Zivilprozess, p. 162). 
589

 "A pretensão da ZPO é um conceito puramente processual" (Schwab, Der Streitgegestand im Zivilprozeß, p. 3). 
590

 Como já afirmara Hellwig, em 1924, no seminal, “Anspruch und Klagerecht”: “Der Unterschied der beiden 

Begriffe liegt einmal darin, dass das BGB mit dem Anspruch des § 194 nur ein bestehendes Recht auf Leistung 

meint, während der Anspruch in dem besonderen Sinne der ZPO und erwähnten Vorschiften des BGB sich ein als 

bestehend behauptetes oder – bei der negativen Feststellungsklage – negiertes Recht darstellt“ (Hellwig, Anspruch 

und Klagerecht, p. 156). 
591

 É interessante que, na Alemanha Oriental, a teoria materialista tenha resistido com mais intensidade. Em um 

tradicional manual de processo civil, coletivamente escrito sob a coordenação de Horst Kellner, escrevem os 

autores, em 1980, que "Keine Klage und damit kein Verfahren in Zivil-, Familien- und Arbeitsrechtsachen kann 

isoliert von den materiellrechtlich erfaßten gesellschaftlichen gesehen werden" (Kellner, Zivilprozeßrecht, p. 138). 
592

 "Die heute völlig herrschende Auffassung geht von einem rein prozessualen Streitgegestandbegriff aus" 

(Rechberger, Grundriss des Österreichischen Zivilprozessrecht, p. 383). 
593

 Embora reconheça que a pretensão deve ser deduzida pelo autor com a demanda, e que o julgamento desta 

pretensão é que será o objeto da sentença. Por todos, Blomeyer: "Der konkrete Streitgegestand muß im Prozeß von 

Anfang an festehen, damit Parteien und Gericht wissen, worüber gestritten wird und zu entscheiden ist" (Blomeyer, 

Zivilprozessrecht, p. 231). 
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dualístico de objeto do litígio), ele é definido, simultaneamente, pelo pedido e pela causa de 

pedir
594

. 

 Após a constatação de que a pretensão da ZPO não deve ser confundida com a pretensão 

do BGB, autores como Nikisch e Schönke esforçaram-se por dar ao Streitgegestand, sob uma 

perspectiva científica, seus contornos processuais. Para eles, o objeto do litígio
595

 consiste na 

afirmação feita pelo autor, in statu assertionis, de um direito material
596

 - “die vom Kläger 

aufgestellte Rechtsbehauptung”
597

, mas não “die Behauptung über das Bestehen eines 

bestimmten materiellen Anspruchs”, nas palavras de Schönke
598

 - e, embora, agora para Nikisch, 

ele "wird für den einzelnen Prozess durch Klageantrag bestimmt"
599

, é também necessário que 

ele esteja suficientemente individualizado (como, por exemplo, um direito nascido da 

propriedade de determinado bem, ou de um contrato de compra e venda celebrado em 

determinados termos e entre determinadas pessoas
600

), para que a pretensão deduzida possa ser 

diferenciada de qualquer outra
601

. 

 De acordo com esta definição, não haverá coincidência entre o objeto do litígio das ações 

quanti minoris e redibitória e também entre o objeto de uma demanda cambial e de outra 

demanda, por meio da qual se pretenda cobrar a obrigação causal. No primeiro caso, o direito ao 

abatimento proporcional é diverso do direito à resilição. No segundo, embora a expressão 

monetária de ambos os direitos possa coincidir, o primeiro será um direito cambiário qualquer, 

enquanto o segundo um direito de crédito regulado pelas normas do direito das obrigações.  

 Sem identidade entre as pretensões, não será caso de litispendência, porque "nach § 261 

III Nr. 1 steht die Rechtshängigkeit eines Anspruches der erneuten Geltendmachung desselben 

                                                        
594

 Por exemplo, em Schilken (Zivilprozessrecht, p.111) e em Musielak (Grundkurs ZPO, p.97). 
595

 E a cada demanda deve, necessariamente, corresponder um objeto do litígio. 
596

 "a afirmação de um direito feita pelo demandante" (Schönke, Lehrbuch des Zivilprozessrecht, p. 183). Mas esta é 

uma definição aproximada, porque existem variações entre as diversas teorias reunidas neste mesmo gênero. Para 

Nikisch, por exemplo,"Es kommt hinzu, dass den Gegestand des Prozesses nicht bestehende, sodern bloß 

behauptete Rechte bilden. Selbst dort also, wo der Kl. einen Anspruch auf Leistung geltend macht, bildet nicht 

dieser Anspruch, sondern die Behauptung des Kl., dass er bestehe, den Streitgegestand" (Nikisch, Der 

Streitgegestand im Zivilprozess, p. 162). 
597

 “a afirmação jurídica colocada pelo demandante” (Schönke, Lehrbuch des Zivilprozessrecht, p. 183). 
598

 "a afirmação a respeito da existência de uma determinada pretensão material" (Schönke, Lehrbuch des 

Zivilprozessrecht, p. 183). 
599

 "seja, para cada processo, determinado através do pedido" (Nikisch, Der Streitgegestand im Zivilprozess, p. 163). 
600

 "Zur Individualisierung des Anspruchs kann es genügen, dass der Kl. die Art und den Gegestand des von ihm 

behaupteten Rechts oder die Art des Rechtsverhältnisses und die daran beteiligten Personen nennt" (Nikisch, Der 

Streitgegestand im Zivilprozess, p. 164). 
601

 "Der Kl. muss den von ihm erhobenen Anspruch schon in der Klage so bestimmt bezeichnen, dass er sich von 

allen anderen Ansprüchen mit Sicherheit unterscheiden läßt" (Nikisch, Der Streitgegestand im Zivilprozess, p. 163). 
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Anspruchs entgegen"
602

, nem tampouco de coisa julgada, porque "nach §322 I sind Urteile der 

Rechtskraft nur insoweit fähig, als über den durch die Klage oder Widerklage erhobenen 

Anspruch entschieden ist. Die materielle Rechtskraft eines Urteils schließt eine erneute 

Sachentscheidung über eine zweite Klage aus, wenn ihr Gegenstand mit demjenigen des ersten 

Prozesses identisch ist (ne bis in idem)"
603

. 

 O mesmo se diga quando se definir o objeto do litígio, como fez Schwab, apenas como 

pedido (Antrag). Influenciado por Bötticher, que, tratando embora do objeto do litígio no direito 

matrimonial, sustentou que ele consiste apenas no pedido, independentemente do fundamento
604

, 

afirmou Schwab que "Streitgegenstand ist das Begehren der im Klageantrag bezeichneten 

gerichtlichen Entscheidung"
605

 e que, embora "der Begründung der Klage kommt für die 

Definition des Streitgegestands keine Bedeutung zu"
606

, é também certo que "dieses Begehren 

aber darf in allen Fällen der Begründung durch Tatsachen"
607

. A esta teoria aderiram 

Rosenberg, na sexta edição de seu manual, Schneider e Hesselberger, como lembrou Cruz e 

Tucci
608

. 

 Entre a quanti minoris e a redibitória não poderá haver identidade entre as pretensões, 

porque em cada qual se formula um pedido diverso: na primeira, o pagamento de uma soma, 

correspondente ao abatimento proporcional, enquanto na segunda se pede a resilição do contrato. 

Em relação à concorrência entre as demandas cambial e causal, é possível imaginar, em tese, 

coincidência de pretensões (em ambas se pede a mesma soma de dinheiro). O problema é que o 

critério do Antrag dá margem a situações absurdas. Se apenas o pedido define a pretensão, e 

tendo autor e réu celebrado dois contratos de prestações de igual valor, haverá identidade de 

Streitgegestände entre as demandas através das quais o credor cobra cada uma das prestações? A 

                                                        
602

 "De acordo com o parágrafo 261 III Nr. 1 da ZPO, a litispendência de uma pretensão encontra-se em oposição à 

dedução judicial repetida da mesma pretensão" (Rosenberg-Schwab-Gottwald, Zivilprozessrecht, p. 505). 
603

 "De acordo com o parágrafo 322 I, as sentenças são passíveis de coisa julgada apenas quando houver decisão 

sobre a pretensão deduzida, seja pela demanda, seja pela reconvenção. A coisa julgada material de uma sentença 

impede uma nova decisão sobre a segunda demanda, se o seu objeto for idêntico àquele do primeiro processo (ne bis 

in idem)" (Schilken, Zivilprozessrecht, p.110). 
604

 "Gegenstand der Scheidungsklage als Gestaltungsklage kann also nicht die bloße Feststellung des 

Scheidungsrechts, sondern nur dessen Verwirklichung durch Urteil, d.h. durch Ausübung des Scheidungsrechts 

sein. Streitgegestand ist damit das Scheidungsbegehren nicht seinem Grunde, sondern seinem Ziel nach" (Eduard 

Bötticher, Zur Lehre vom Streitgegestand im Eheprozeß in  Beiträge zum Zivilprozessrecht. Festgabe zum 

siebzigsten Geburtstag von Leo Rosenberg, p. 87). 
605

 "Objeto do litígio é a aspiração, deduzida por meio do pedido, a uma determinada decisão judicial" (Schwab, Der 

Streitgegestand im Zivilprozeß, p. 199). 
606

 "A fundamentação da demanda não é de qualquer significado para a definição do objeto do litígio" (Schwab, Der 

Streitgegestand im Zivilprozeß, p. 190). 
607

 "Esta aspiração todavia precisa, em todos os casos, ser fundamentada através de fatos" (Schwab, Der 

Streitgegestand im Zivilprozeß, p. 191). 
608

 Tucci, A causa petendi no processo civil, p. 105. 
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rigor, a resposta deveria ser, de acordo com esta teoria, positiva; o que se revela absurdo. Mas se 

a causa de pedir, deste modo, é indispensável para a identificação do pedido, não é logicamente 

razoável excluí-la do conceito de objeto do litígio
609

. Esta constatação denuncia as fragilidades 

da teoria monística. 

 Para a teoria do Zweigliederiger Streitgegestandsbegriff, define-se objeto do litígio como 

"rein prozessual durch Klageantrag und Sachverhalt als gleichwertige Elemente"
610

. É a teoria a 

que se filia, por exemplo, Rosemberg-Schwab-Gottwald, para quem "Streitgegestand ist somit 

das Begehren der durch Klageantrag und Lebenssachverhalt bestimmten Entscheidung"
611

. 

Também Jauernig, segundo o qual o pedido não será suficiente para a identificação do objeto do 

litígio em apenas alguns casos
612

 - por excelência, quando se tratar de pedidos condenatórios de 

quantia certa. Nesta hipótese, a causa de pedir será necessária; mas nem sempre, como quando o 

pedido consistir na condenação à entrega de determinado bem específico. Para Habscheid, por 

fim, objeto do litígio é a "Rechtsbehauptung des Klägers, ihm sei in dem eingeschlagenen 

Verfahren die begherte Rechtsfolge auf Grund eines bestimmten Lebenssachverhalts 

zuzusprechen"
613

.  

 Logo se vê que, também para os alemães, não há consenso sobre a definição de pedido e 

de causa pedir, para eles elementos que identificam não uma demanda, mas sim o objeto do 

litígio. 

 E, também como na Itália e no Brasil, a controvérsia é ainda maior quando se trata da 

definição de causa de pedir. Individualisierungstheorie ou Substanziierungstheorie?  

 Como descreve Habscheid, embora não se filie a esta teoria, "die klassische 

Individualisierungstheorie versteht unter dem 'Grund des erhobenen Anspruches' die Angabe der 

Merkmale, durch die sich das Rechtsverhältnis, welches als Streitmittelpunkt die rechtliche 

                                                        
609

 É a crítica de Musielak: "Die Theorie vom eingliedrigen Streitgegestand sieht jedoch hierin lediglich eine 

Auslegungshilfe des Antrags un lehnt es entgegen der Theorie vom zeigliedrigen Streitgegestandbegriff ab, dem von 

Kläger zur Begründung seins Antrages vorgetragenen Lebenssachverhalt die Funktion eines gleichwertigen 

Bestandsteils des Streitgegestandes zuzuerkennen" (Musielak, Grundkurs ZPO, p. 97). 
610

 "de forma puramente processual, através do pedido e da causa de pedir como elementos de igual valor" 

(Rosemberg-Schwab-Gottwald, Zivilprozessrecht, p. 506). 
611

 "Objeto do litígio é, deste modo, a aspiração, deduzida por meio do pedido e da causa de pedir, a uma 

determinada decisão" (Rosemberg-Schwab-Gottwald, Zivilprozessrecht, p. 508). 
612

 "Der Klageantrag genugt nicht in allen Fallen, um den Streitgegestand hinreichend abzugrenzen, zu 

individualisieren. Dann ist der Sachverhalt als weiteres Bestimmungsmerkmal hinzuzuziehen"  (Jauernig, 

Zivilprozessrecht, p. 125). 
613

 "Afirmação jurídica feita pelo demandante; a ele deve ser atribuído, no processo iniciado, o efeito jurídico 

desejado, com base em uma determinada causa de pedir" (Habscheid, Der Streitgegenstand im Zivilprozess, p. 222). 
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Voraussetzung der begehrten Rechtsfolge bildet, von anderen Rechtsverhältnissen 

unterscheidet"
614

. Daí por que o demandante deve individualizar o pedido como fundamentado 

na propriedade, na compra e venda, na locação, no empréstimo, e assim sucessivamente. Um dos 

primeiros grandes defensores desta teoria foi Pagenstecher
615

 e, recentemente, Musielak parte 

desta perspectiva para criticar a insegurança que a aplicação da teoria da substanciação pode 

ocasionar
616

. Esta teoria encontrou na Áustria, todavia, maior aceitação, sobretudo mais 

recentemente, do que na Alemanha
617

. 

 Da mesmíssima forma como se tratou da teoria da individuação para se definir a causa de 

pedir, em relação aos elementos da demanda, deve-se pensar nela agora. A exigir-se a 

individualização, na concorrência entre as demandas quanti minoris e redibitória e entre as 

demandas cambial e causal, não haverá identidade entre os Streitgegestände, porque as causas de 

pedir de cada um deles, afora os pedidos, serão diferentes umas das outras. 

 O desenvolvimento da Substanziierungstheorie traria melhores contribuições para a 

questão do concurso, ao definir a causa de pedir como um conjunto de fatos da vida, ou com um 

evento da vida, fenomenologicamente considerados e despidos de qualificação jurídica. É como 

entendem, na atualidade, por exemplo, Rosenberg-Schwab-Gottwald, para quem "der relevante 

Sachverhalt wird dabei grundsätzlich nich durch den Vortrag des Klägers, sondern durch den 

wirklichen (gesamten historischen) Lebenssachverhalt bestimmt"
618

. e também Jauernig, para 
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 "A teoria clássica da individualização entende por 'fundamento da pretensão deduzida a apresentação das 

características através das quais aquela relação jurídica, que conforma como cerne do litígio a condição jurídica da 

conseqüência jurídica desejada, distingue-se das demais relações jurídicas" (Habscheid, Der Streitgegenstand im 

Zivilprozess, p. 185). 
615

 "Die Behauptungen des Klägers dienen einmal zur Individualisierung des geltend gemachten Rechtes. Insoweit 

sind sie zum Verständnisse des Antrags unentbehrlich. Ist beantragt, den Beklagten zur Zahlung von 100 zu 

verurteilen, so erfärht der Richter erst aus den zur Individualisierung vorgetragenen Tatsachen, was er eingentlich 

feststellen soll" (Pagenstecher, Zur Lehre von der materiellen Rechtskraft, p. 447). Também quando diz que "Die 

Lehre von der Individualisierung der subjektiven Rechte hat vor allem Bedeutung für den Prozess. So kann z. B. - 

hierüber ist man sich einig - nicht einmal ein Annerkenntnisurteil ergehen, wenn das geltend gemachte Recht nicht 

in der Klage individualisiert ist - Im Prozess muss sich also diese Lehre bewähren" (Pagenstecher, Zur Lehre von 

der materiellen Rechtskraft, p. 463). 
616

 Musielak, Grundkurs ZPO, p. 98. 
617

 Como demonstra o exemplo das teorias do "rechtserzeugenden Sachverhalt", do "dreigliedriger 

Streitgegestandbegriff" e do "Wirkungsbezogener Streitgegestandbegriff",  que sorvem desta influência. No 

primeiro caso, como uma espécie de "estreitamento" do conceito de causa de pedir ("rechtserzeugenden 

Sachverhalt"); no segundo, como um terceiro elemento do objeto do litígio, consistente no fundamento jurídico 

(Rechtsgrund) da pretensão; e, no último, também como um terceiro elemento do objeto do litígio, consistente na 

própria norma jurídica (Rechtsnorm) em que funda o demandante a sua pretensão. Sobre esta teorias, confira-se 

Rechberger (Grundriss des Österreichischen Zivilprozessrecht, p. 386 e ss). 
618

 "O fato relevante é fundamentalmente determinado, deste modo, não através da qualificação do demandante, mas 

através de um conjunto, real, de fatos (puramente históricos)" (Rosemberg-Schwab-Gottwald, Zivilprozessrecht, p. 

506). 
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quem a causa de pedir é um evento da vida natural (natürlicher Lebensvorgang)
619

. Quer-se 

dizer com isso, em suma, que a qualificação jurídica dos fatos será sempre dispensável, de 

acordo com esta teoria, para a definição da causa petendi
620

. 

 Na concorrência entre a quanti minoris e a redibitória, serão diferentes os 

Streitgegestände, porque diferentes os pedidos, embora idênticas as causas de pedir, se se 

entende o Lebenssachverhalt como um conjunto de fatos, fenomenologicamente falando. Mas na 

concorrência entre a demanda causal e a demanda cambiária, haverá plena identidade entre os 

pedidos e também entre as causas de pedir. Esta inquietação, que repete aquela manifestada 

quando se tratou da causa de pedir como elemento da demanda, será melhor desenvolvida 

quando se falar, nos próximos capítulos, do núcleo fático essencial. 

 Segundo a Theorie vom relativen Streitgegestandbegriff, mais recente, deve-se admitir, 

como explica Musielak, uma pluralidade de definições para o Streitgegestand, ao sabor dos 

institutos a que interessa o problema. "Dies würde bedeuten, dass es keinen einheitlichen, für das 

gesamte Zivilprozessrecht geltenden Begriff des Streitgegestandes gibt, sondern dass dieser 

Begriff einen variablen Inhalt erhält und einmal eingliedrig und ein andermal zweigliedrig 

strukturiert werden"
621

. Não é metodologicamente correto, no entanto, afirmar que o processo 

possa ter uma configuração para certos efeitos, e outra, para outros
622

. 

 Restam ainda duas teorias sobre o Streitgegestand
623

, que se revelam de maior utilidade 

para o estudo do concurso de demandas: a primeira delas, segundo a qual se define o objeto do 

                                                        
619

 "Der Sachverhalt ist mit Hilfe der in Betracht zu ziehenden Anspruchsnormen abzugrenzen. Folgender Satz kann 

als Faustregel gelten: Den Sachverhalt bilden diejenigen Tatsachen eines natürliches Lebensvorgangs, die ganz 

oder teilweise den gesetzlichen Tatbestand solcher Anspruchsnormen ausfüllen, aus denen das im Antrag 

behauptete Recht abgeleitet werden kann" (Jauernig, Zivilprozessrecht, p. 126) 
620

 "Immerhin besteht heute Einigkeit darüber, dass entgegen der früher vertreteten Individualisierungsthoerie eine 

bestimmte Angabe des Rechtsverhältnisses, aus dem der Anspruch hergeleitet wird - also die rechtliche 

Qualifizierung nach Rechtsgründen oder Anspruchgrundlagen - nicht gemeint und erforderlich ist" (Schilken, 

Zivilprozessrecht, p. 101). 
621

 "Isso significaria que não há, para o direito processual civil em geral, um único conceito válido de objeto do 

litígio, mas que este conceito encerra um conteúdo variável: ora estruturado monisticamente, ora dualisticamente" 

(Musielak, Grundkurs ZPO, p. 99). 
622

 Esta é uma das críticas que Dinamarco fez à teoria de Schwab (cf. Fundamentos do processo civil moderno, p. 

273). 
623

 Com a ressalva de que, nas décadas de 70 e 80, Rimmelspacher e Grunsky pretenderam fazer uma releitura da 

teoria material. Em Grunsky, por exemplo, "Bei dieser Sicht der Dinge könnte man den Streitgegestand vom 

materiellen Recht her bestimmen, wobei freilich der Lebensvorgang deshalb erneut miteinbezogen werden müsste 

(sich am zweigliedrigen Streitgegestandbegriff also nichts ändern würde), weil auch im materiellen Recht feststehen 

muss, um welches Recht es konkret geht. Bei Ansprüchen aus eigenem und aus abgetretenem Recht handelt es sich 

auf jeden Fall um zwei verschiedene Streitgegestände" (Grunsky, Zivilprozessrecht, p. 91). Esta releitura não 

recebeu os aplausos de grande parte da doutrina. Por todas, a crítica de Rosenberg-Schwab-Gottwald: "Zumindest 
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litígio apenas como Lebenssachverhalt; e também a Kernpunkttheorie, que é fruto da evolução 

por que passou a legislação comunitária européia e também da influência que ela exerceu, e 

ainda exerce, sobre o direito nacional alemão. 

 Embora os tribunais alemães, de modo geral, julguem conforme a teoria dualística
624

, 

uma nova tendência nasceu nos processos relativos a alimentos. Se, tradicionalmente, ou o 

objeto do litígio consiste na causa de pedir e no pedido, ou apenas no pedido, os 

Familiengerichte têm decidido, quando se trata de alimentos, que apenas o Lebenssachverhalt 

define o Streitgegestand, independentemente da coincidência de pedidos. É o que acontece, por 

exemplo, entre duas Abänderungsklagen
625

 (mutatis mutandis, a ação revisional brasileira).  Se 

aquele que é condenado ao pagamento de alimentos pede, numa demanda, a redução da 

prestação e, numa outra, o alimentando pede a elevação, terão ambas as demandas, embora 

diferentes os pedidos, o mesmo objeto do litígio, porque comum o Lebensschaverhalt
626

. 

 Embora circunscrita ao processo alimentar, dotado em todo lugar de inevitáveis 

particularidades que se explicam pelo caráter singular do direito material envolvido, esta teoria 

tem o mérito de afastar-se da premissa, nunca antes posta em dúvida, de que o objeto do litígio 

do processo deveria passar, necessariamente, independentemente da teoria a que se filie, pelo 

pedido. E se o pedido, afinal, puder mesmo ser excluído deste conceito, e não apenas em relação 

ao processo alimentar? Se não em todos os casos, mas apenas em relação a algum instituto; seria 

isto possível? 

7.5 KERNPUNKTTHEORIE 

 O desenvolvimento de um complexo sistema legislativo e judiciário comunitário europeu 

não poderia deixar, naturalmente, de influenciar o direito nacional alemão
627

. E o fez em relação 

à questão do Streitegegestand.  

                                                                                                                                                                                   
um Missverständnisse zu vermeiden, ist daher an der rein prozessualen Definition des Streitgegestandes 

festzuhalten" (Rosenberg-Schwab-Gottwald, Zivilprozessrecht, p. 507). 
624

 Como observou Rosenberg-Schwab-Gottwald, Zivilprozessrecht, p. 507. 
625

 "ZPO §323 (1) - Enthält ein Urteil eine Verpflichtung zu künftig fällig werdenden wiederkehrenden Leistungen, 

kann jeder Teil die Abänderung beantragen. Die Klage ist nur zulässig, wenn der Kläger Tatsachen vorträgt, aus 

denen sich eine wesentliche Veränderung der der Entscheidung zugrunde liegenden tatsächlichen oder rechtlichen 

Verhältnisse ergibt" 
626

 Sobre o assunto, com referências jurisprudenciais: Rosenberg-Schwab-Gottwald, Zivilprozessrecht, p. 508. 
627

"Funktion und Eigenarten des Europäischen Zivilprozessrechts erschließen sich aus dessen systematischen Bezug 

zum Europäischen Gemeinschaftsrecht. Es ist zunächst Teil der Europäischen Integrationsordnung. Die Integration 

der Mitgliedstaaten, d.h. eine immer engere Verzahnung der nationalen Wirtschafts-, Sozial- und Rechtsordnungen 

ist primäre Zielsetzung der Europäischen Gemeinschaft. Dies bezweckt gemäß Art. 1 EU-Vertrag eine ,,immer 
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 O tratado europeu sobre o reconhecimento judicial e a execução de sentenças em matéria 

civil e comercial (EuGVÜ), de 27 de setembro de 1968, trata do objeto do litígio no seu artigo 

21, relativo à litispendência e à conexão, nos seguintes termos: "Werden bei Gerichten 

verschiedener Vertragsstaaten Klagen wegen desselben Anspruchs zwischen denselben Parteien 

anhängig gemacht, so setzt das später angerufene Gericht das Verfahren von Amts wegen aus, 

bis die Zuständigkeit des zuerst angerufenen Gerichts feststeht"
628

.  

 Embora este tratado não esteja mais em vigor, substituído pelo Regulamento nº 44/2001, 

do Conselho Europeu, relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de 

decisões em matéria civil e comercial (EuGVO), o dispositivo correspondente é redigido de 

forma semelhante, no art. 27 da nova legislação: "Werden bei Gerichten verschiedener 

Mitgliedstaaten Klagen wegen desselben Anspruchs zwischen denselben Parteien anhängig 

gemacht, so setzt das später angerufene Gericht das Verfahren von Amts wegen aus, bis die 

Zuständigkeit des zuerst angerufenen Gerichts feststeht"
629

. O art. 34 deste regulamento trata 

também da inexequibilidade de uma sentença, quando já houver sido proferida outra, 

precisamente em relação ao mesmo objeto do litígio: "sie mit einer früheren Entscheidung 

unvereinbar ist, die in einem anderen Mitgliedstaat oder in einem Drittstaat zwischen denselben 

Parteien in einem Rechtsstreit wegen desselben Anspruchs ergangen ist, sofern die frühere 

Entscheidung die notwendigen Voraussetzungen für ihre Anerkennung in dem Mitgliedstaat 

erfuellt, in dem die Anerkennung geltend gemacht wird"
630

. 

 O que há propriamente de novo, como se percebe da leitura destes dispositivos, não é a 

redação da lei. Se a versão portuguesa se refere a causa de pedir e pedido, a versão alemã 

permanece fiel ao Anspruch. A novidade está, com efeito, na interpretação que os tribunais 

                                                                                                                                                                                   
engere Union der Völker Europas. Hinter dieser Zielsetzung steht das Konzept der funktionalen Integration. Es 

bezweckt die Übertragung immer weiterer Politikbereiche auf die Gemeinschaft und eine ensprechende Erweiterung 

der Kompetenzen der Gemeinschaft. Der Integrationsprozess formt die Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten um" 

(Hess, Europäisches Zivilprozessrecht, p. 4). 
628

 Observe-se que a versão oficial em português substitui Streitgegestand por pedido e causa e pedir: "Quando 

acções com o mesmo pedido e a mesma causa de pedir penderem entre as mesmas partes perante órgãos 

jurisdicionais de distintos Estados contratantes, o órgão jurisicional demandado em segundo lugar deve, mesmo 

oficiosamente, declarar-se não competente em favor do tribunal primeiramente demandado. O órgão juridicional que 

deveria declarar-se não competente pode sobrestar na decisão se for suscitada a incompetência do outro órgão 

jurisdicional". 
629

 A versão oficial em português repete a substituição: "Quando acções com o mesmo pedido e a mesma causa de 

pedir e entre as mesmas partes forem submetidas à apreciação de tribunais de diferentes Estados-Membros, o 

tribunal a que a acção foi submetida em segundo lugar suspende oficiosamente a instância, até que seja estabelecida 

a competência do tribunal a que a acção foi submetida em primeiro lugar". 
630

 "Se for inconciliável com outra anteriormente proferida noutro Estado-Membro ou num Estado terceiro entre as 

mesmas partes, em acção com o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, desde que a decisão proferida 

anteriormente reúna as condições necessárias para ser reconhecida no Estado-Membro requerido". 
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comunitários têm dado a estes dispositivos. Segundo a Kernpunktheorie, que se desenvolveu a 

partir da interpretação da jurisprudência da Corte Européia, o derselbe Anspruch deve ser 

determinado não pelo pedido, e não simultaneamente pelo pedido e pela causa de pedir, mas 

apenas pelo Lebenssachverhalt, entendido de um modo bastante pragmático, embora não se 

possa ainda identificar, com clareza, se esta causa de pedir deve ser compreendida à luz da teoria 

da substanciação ou da individuação. 

 As raízes desta nova teoria podem ser identificadas no célebre caso Gubisch v. Palumbo 

(EuGHE, 1987, 4861), julgado pela Corte Européia. Giulio Palumbo, cidadão italiano, havia 

celebrado um contrato de compra e venda com a companhia alemã GUBISCH 

MASCHINENFABRIK K, e ajuizou uma demanda contra a empresa perante um tribunal de 

Roma, pedindo a declaração de ineficácia do contrato. A demandada sustentou a ocorrência de 

litispendência, nos termos do art. 21 do EuGVÜ, sob o argumento de ela já havia ajuizado uma 

demanda, perante o Landgericht de Flensburg, pedindo a condenação de Palumbo ao pagamento 

do preço acertado pela máquina comprada. O caso chegou à Corte Européia, que decidiu que 

"the answer to the question submitted by the national court must therefore be that the concept of 

lis pendens pursuant to article 21 of the convention of 27 september 1968 covers a case where a 

party brings an action before a court in a contracting state for the rescission or discharge of an 

international sales contract whilst an action by the other party to enforce the same contract is 

pending before a court in another contracting state"
631

. Isso porque "in those procedural 

circumstances it must be held that the two actions have the same subject-matter, for that concept 

cannot be restricted so as to mean two claims which are entirely identical". 

 Como define Rosenberg-Schwab-Gottwald, em síntese, de acordo esta teoria, "Der 

Streitgegestand wird also in europäischen Fällen nicht durch den Antrag bestimmt, sondern 

durch einen pragmatisch abgegrenzten Lebenssachverhalt, um mehrere Verfahren über diesen 

Lebenssachverhalt bei ein und demselben Gericht zu konzentrieren"
632

, figurando em primeiro 

plano a preocupação em se evitar a prolação, em processos diversos, de decisões logicamente 

conflitantes. Esta teoria vem sendo aplicada continuamente nos tribunais europeus, embora ainda 

                                                        
631

 Embora esta hipótese, a rigor, não seja de litispendência, porque este reconhecimento levaria unicamente à 

extinção da segunda. Não há dúvidas de que Palumbo tinha o direito de pleitear a declaração de ineficácia. 
632

 "O objeto do litígio é determinado, deste modo, nas causas européias, não através do pedido, mas através de uma 

causa de pedir pragmaticamente delimitada, a fim de concentrar, perante um único juízo, processos diversos que 

compartilhem a mesma causa de pedir" (Rosenberg-Schwab-Gottwald, Zivilprozessrecht, p. 508). 
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desperte desconfiança em parte da doutrina
633

, e começa também a ocupar, nos tribunais 

alemães, o espaço antes ocupado pelas teorias tradicionais
634

.  

 A Kernpunkttheorie, em razão de seu caráter sistemático e geral, mais do que o 

Lebenssachverhalt das causas alimentares, serve para se colocar em questão, como nunca antes 

havia se feito de modo tão fundamental, a relevância do pedido como elemento do 

Streitgegestand e, em relação ao direito brasileiro, como inspiração para se questionar o dogma 

da tríplice identidade para a identificação de demandas concorrentes. 

 Será a tríplice identidade sempre necessária, ou, em alguns casos, a coincidência de 

pedidos é irrelevante? 

7.6 DE LEGE FERENDA: NÚCLEO FÁTICO ESSENCIAL  

 A identidade dos elementos da demanda não serve, como se tentou demonstrar, para 

explicar de modo unitário e sistemático a extinção de uma demanda, que com outra concorre, em 

todas as hipóteses de concurso. Deve-se a José Rogério Cruz e Tucci o mérito de ter, com 

clareza, se apercebido disto
635

. Nem tampouco as diversas teorias sobre o objeto do litígio e 

sobre os seus elementos constitutivos. 

 Mas a extinção das demandas concorrentes, por outro lado, é um imperativo prático da 

justiça e um corolário do princípio da segurança jurídica
636

. Se a própria litispendência 

                                                        
633

 "Ob dies zu einer Neuorientierung der deutschen Streitgegestandslehre führen sollte, ist derzeit noch in der 

Diskussion" (Grunsky, Zivilprozessrecht, p. 92). 
634

 Por exemplo: "Nach diesen Grundsätzen wurde Rechtshängigkeit zwischen einem Verfahren, in dem die 

Feststellung der Unwirksamkeit oder die Auflösung eines Kaufvertrags von der einen Partei begehrt wird, und 

einem Verfahren, in dem die andere Partei auf Erfüllung klagt, angenommen (EuGH 144/86 [Gubisch/Palumbo] = 

EuGHE 1987, 4861), wenn also Gegenstand beider Verfahren die Wirksamkeit oder Verletzung eines bestimmten 

Vertrags ist, und zwar unabhängig davon, welches Prozessziel genau mit jeder der Klagen angestrebt wird 

(Burgstaller/Neumayr aaO Rz 8)" (OGH, Geschäftszahl 4Ob60/05k Entscheidungsdatum 26.04.2005) Ou também: 

"Derselbe Gegenstand liegt nicht in der Identität der Klagebegehren, sondern im gemeinsamen Zweck der Klagen. 

Es ist entscheidend, ob es im Kernpunkt beider Rechtsstreitigkeiten um dieselbe Frage geht, sodass nach der Logik 

nur eine einheitliche Entscheidung für beide Parteien möglich ist (Mayr aaO Rz 15). Ziel der Vertragsauslegung 

(Art 27 EuGVVO) ist die Vermeidung miteinander unvereinbarer Urteile nach dem Unvereinbarkeitsbegriff des Art 

34 Abs 3 EuGVVO (7 Ob 117/01h SZ 74/110 mwN; 4 Ob 58/03p; 4 Ob 60/05k), also die Vermeidung eines 

unauflösbaren Widerspruchs der Entscheidungen in den mehreren Verfahren (4 Ob 60/05k; vgl auch Rassi in 

Fasching/Konecny, ZPO² V/1 Art 34 EuGVVO Rz 65 mwN). Auf die Formulierung des Klagebegehrens kommt es 

dabei nicht an (4 Ob 60/05k)" (OGH, Geschäftszahl 6Ob122/09y, Entscheidungsdatum 05.08.2009). 
635

 "Outra situação, engastada à litispendência e à coisa julgada, que apresenta problema insolúvel à luz da teoria da 

tríplice identidade, decorre do denominado concurso de ações" (Tucci, A causa petendi no processo civil, p. 248). 
636

  "O estágio atual de desenvolvimento cultural da humanidade determina a necessidade de se colocar à disposição 

dos sujeitos de direito um processo justo - em que fiquem assegurados, pelo menos, os direitos fundamentais que lhe 

são próprios (juiz imparcial, contraditório, motivação das decisões, direito à prova, duração razoável etc.) - e que 

seja efetivo e eficaz. Essas duas vertentes apontam a dois valores essenciais, presentes em qualquer ambiente 

processual, o da segurança e o da efetividade, prestantes a satisfazer as finalidades próprias do processo, orientando 
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representa já um pesado ônus para o demandado
637

, encerrando para ele, por si só, algo de 

sinistro
638

, há de se conciliar, assim, o direito constitucional de ação com o direito que cada um 

tem de não ficar indefinidamente à mercê de novas investidas judiciais
639

, direito este que se 

desdobra do direito constitucional de defesa; como no exemplo, sempre lembrado, daquele que, 

demandado, vence uma ação quanti minoris, mas fica ainda à mercê da redibitória. 

 O concurso de demandas é, assim, uma das espécies de relação entre demandas, 

autônoma em relação às demais, em que demandas diversas em seus elementos constitutivos 

compartilham embora a mesma causa de pedir
640

, entendida ela como núcleo fático essencial.  

 E este núcleo fático essencial
641

 deve ser visto - aí a influência exercida pela teoria da 

substanciação e pelas lições de Habscheid - apenas como um evento da vida, ou um segmento da 

história determinado no tempo, entendido fenomenologicamente e despido de qualquer 

qualificação jurídica, independentemente da coincidência entre os pedidos formulados em cada 

uma das demandas e também independentemente das categorias de direito material com as quais 

se pode qualificar este conjunto de fatos
642

. Aí a influência da Kernpunkttheorie.  

 Mas nem sempre que houver concurso de demandas - demandas com o mesmo núcleo 

fático essencial - ocorrerá a extinção das sucessivas pela primeira, porque a extinção das 

                                                                                                                                                                                   
inclusive o juiz na aplicação das regras e das normas de princípio. Nessa última função, atuam como sobreprincípios 

e, assim, como regras de hermenêutica. Pode-se-ia dizer, numa perspectiva deontológica, tratar-se de normas 

principais que sobrepairam sobre as demais, embora sejam, a sua vez, também instrumentais em relação ao fim 

último do processo, consistente na realização da Justiça do caso. Interessante é que ambas se encontram em 

permanente conflito, numa relação proporcional, pois quanto maior a efetividade, menor a segurança, e vice-versa" 

(Alvaro de Oliveira e Mitidiero, Curso de processo civil, t.1, p. 61). 
637

 "A litispendência é um ônus para o réu, às vezes muito gravoso, inclusive pelos efeitos substanciais e materiais 

de que é dotada" (Dinamarco, Instituições de direito processual civil, v. 3, p. 398). 
638

 "A pessoa contra a qual a ação é proposta chama-se réu, palavra na qual os leigos, pela inevitável associação com 

a jurisdição criminal, encontram algo sinistro" (Bermudes, Introdução ao processo civil, p. 39). 
639

 Aquilo que Barbosa Moreira disse em relação à garantia da coisa julgada se aplica, inteiramente, ao caso de 

concurso: "Cumpre que as pessoas saibam em que pé estão no mundo do direito, para poderem pautar sua própria 

conduta por esse conhecimento. Surgindo uma crise, entrando em conflito interesses, instalando-se um litígio, e não 

sendo possível regularizar a situação no plano privado, o aparelho judiciário fica à disposição dos interessados para 

fomular a norma jurídica concreta a ser observada (e, se preciso for, atuá-la praticamente). A atividade do órgão 

judicial, entretanto, seria vã - e não atingiria o fim a que visa - se o resultado conseguido ficasse indefinidamente à 

mercê de discussões e impugnações. A tanto obsta o mecanismo da res judicata" (Barbosa Moreira, Considerações 

sobre a chamada 'relativização' da coisa julgada material, in Temas de direito processual, 9. série, p. 246). 
640

 O critério do núcleo fático torna sem sentido, deste modo, a classificação do concurso em próprio (mesmo 

pedido, causas de pedir diversas) e impróprio (pedidos diversos, causas de pedir idênticas), porque não é a 

coincidência entre os elementos da demanda que identifica o concurso, mas a coincidência do núcleo fático 

essencial. 
641

 Onde se lê causa de pedir pode-se sempre ler núcleo fático essencial, e vice-versa. 
642

 E este núcleo fático pode ser um único fato, mas também um conjunto de fatos, ligados entre si por um liame 

lógico. Por exemplo, integram o mesmo núcleo fático essencial o acidente automobilístico em si e as injúrias 

trocadas entre os condutores, após o acidente. 
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demandas concorrentes pressupõe a possibilidade de cumulação delas. Se esta cumulação não for 

possível, embora exista concurso, a eficácia extintiva não se opera
643

. Nada mais natural porque, 

como ad impossibilia nemo tenetur, o demandante não pode ser penalizado por não ter cumulado 

demandas que não podem ser cumuladas
644

. 

 Embora se possam admitir casos nos quais a cumulação de fundamentos, relativos ao 

mesmo pedido, não é admissível
645

, o problema ocorre com mais freqüência na cumulação de 

pedidos
646

. Isso quer dizer que, para que se opere a eficácia extintiva das demandas concorrentes, 

é necessário que o pedido
647

 formulado na segunda demanda pudesse ter sido cumulado com 

aquele formulado na primeira. Isso só será possível, todavia, se o juízo tiver competência 

absoluta para conhecer de todos os pedidos cumulados
648

 
649

; e se o procedimento escolhido for 

adequado para a formulação de todos os pedidos (ou se for admissível a conversão para o 

                                                        
643

 Mesma razão pela qual demandas conexas, mutatis mutandis, nem sempre podem ser reunidas. 
644

 Nota-se aqui certa influência da teoria do objeto virtual espanhola, embora a extinção operada pela concorrência 

de demandas, quando elas puderem ser cumuladas, não se confunda com o objeto virtual do processo espanhol, a 

despeito de com ele compartilhar a preocupação ética em evitar que o réu fique excessiva e indefinidamente à mercê 

do demandante. Lá, consideram-se virtualmente iguais os fundamentos de duas demandas fundamentadas 

diferentemente, desde que os fundamentos da segunda pudessem ter sido levantados na primeira. Esta ficção serve 

para que, no que interessa à coisa julgada e à litispendência, se considerarem iguais duas demandas, ainda que, na 

realidade, os fundamentos de cada uma delas sejam diferentes uns dos outros. O concurso, diferentemente, 

determina a extinção de demandas concorrentes, quando elas puderem ser cumuladas. Isso quer dizer que, de acordo 

com a teoria do núcleo fático, o demandante que não formulou determinado pedido na primeira demanda, embora 

pudesse tê-lo feito, poderá fazê-lo em outra demanda, desde que com fundamento em outro núcleo fático essencial. 

Havendo coincidência entre os núcleos, por outro lado, mesmo que determinado fundamento não pudesse ter sido 

levantado quando do ajuizamento da primeira demanda (fundamento necessariamente de direito, porque novo 

fundamento de fato autônomo é sinônimo de novo núcleo fático essencial), não impedirá ele a extinção da outra, que 

compartilha com a primeira o mesmo núcleo.  
645

 É o caso do empregado que pede a condenação do empregador ao pagamento de uma indenização pela ocorrência 

de um acidente de trabalho. Se o empregado fundamenta a pretensão no contrato de trabalho, a competência 

absoluta será, a partir da Emenda Constitucional nº 45, de 2004, da Justiça do Trabalho. Mas, em tese, ele poderia 

fundamentá-la também, unicamente, na responsabilidade aquiliana. A cumulação de ambos os fundamentos, 

todavia, é impossível, em razão das regras incidentes de competência absoluta. 
646

 “Formulando o autor mais de um pedido, estará, em verdade, cumulando demandas, já que cada pedido identifica 

uma demanda” (Câmara, Lições de direito processual civil, p. 309). 
647

 Mutatis mutandis, também o fundamento. 
648

 A diversidade de competência, quando meramente relativa, não prejudica a cumulação: "Havendo conexidade 

objetiva entre as demandas cumuladas, permanece a exigência da competência absoluta, mas a relativa se prorroga e 

não constitui óbice à cumulação" (Dinamarco, Instituições de direito processual civil, t. 2, p. 171). 
649

 Segundo Leonardo Greco, são duas as exceções para esta regra: "A primeira diz respeito às ações de competência 

da Justiça Federal, que, de acordo com o art. 109 da CF/88, incluem ratione personae todas as causas em que a 

União, suas autarquias ou empresas públicas sejam autoras, rés, assistentes ou opoentes. A competência da Justiça 

Federal tem vis attrativa, ou seja, basta que uma das ações cumuladas seja da sua comeptência para que nela se 

reúnam todas as demais. A outra exceção é na competência originária dos tribunais superiores, junto aos quais se 

cumulamm pedidos de sua competência com outros que, isoladamente, seriam da competência de outros órgãos 

jurisdicionais"(Greco, Concurso e cumulação de ações in Revista de Processo, nº 148, p. 18) 
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procedimento ordinário)
650

. Aplicam-se ao caso os incisos II e III do art. 292 do Código de 

Processo Civil 
651

 
652

 
653

. 

 Não se quer dizer com isso, de modo algum, que sempre que for lícita a cumulação de 

demandas terão elas, necessariamente, a mesma causa de pedir. A eficácia extintiva da primeira 

demanda concorrente sobre as demais pressupõe, com efeito, a admissibilidade da cumulação, 

mas nem sempre que esta cumulação for admissível haverá concurso, porque a coincidência do 

núcleo fático essencial, total ou parcial, não é um requisito, nem deve ser, para a cumulação de 

demandas. 

 O critério do núcleo fático essencial só deve ser aplicado, ainda, entre demandas relativas 

às mesmas pessoas. Em outras palavras, apenas quando houver cúmulo objetivo de demandas. É 

excessivamente gravoso atingir o direito que alguém tem de demandar, com fundamento no 

exercício, por outra pessoa, de outra demanda, embora com a qual compartilhe ela a mesma 

causa de pedir. 

 Não é correto, todavia, definir a eficácia extintiva do concurso de demandas como a 

eficácia extintiva da coisa julgada incidente sobre o objeto da demanda que poderia ter sido 

cumulada com aquela efetivamente proposta, mas que não o tenha sido oportunamente. Nada 

impede o demandante, deste modo, de livremente sustentar, como fundamento de defesa em 

outra demanda, proposta agora pelo primitivo demandado, questões suscetíveis de neutralizar o 

preceito da hipotética sentença de improcedência, relativa à demanda que poderia ter sido 

                                                        
650

 Se o procedimento adequado para determinada demanda não puder ser convertido em ordinário, embora 

compartilhe ela com outra o mesmo núcleo fático essencial, a extinção não será possível. 
651

 Art. 292. É permitida a cumulação, num único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre 

eles não haja conexão. 

§ 1o São requisitos de admissibilidade da cumulação: 

I - que os pedidos sejam compatíveis entre si; 

II - que seja competente para conhecer deles o mesmo juízo; 

III - que seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento. 
652

 A compatibilidade é dispensável, se os pedidos forem formulados em cumulação eventual. 
653

 Estes são também, essencialmente, os requisitos da ZPO para a Objektive Klagenhäufung: "Das Gericht muss für 

sämtliche Ansprüche örtlich wie sachlich zuständig sein, und diese müssen in derselben Prozessart geltend gemacht 

werden können" (Paulus, Zivilprozessrecht, p. 46). É, aliás, o que afirma o parágrafo 260 da ZPO: "Mehrere 

Ansprüche des Klägers gegen denselben Beklagten können, auch wenn sie auf verschiedenen Gründen beruhen, in 

einer Klage verbunden werden, wenn für sämtliche Ansprüche das Prozessgericht zuständig und dieselbe Prozessart 

zulässig ist". Interessante notar que a cumulação, no processo alemão, não autoriza a prorrogação da competência 

relativa, ao contrário do que faz o processo brasileiro, que a autoriza, quando forem conexas as demandas 

cumuladas. 
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proposta, mas que não o foi (daí por que sobre o objeto virtual de uma sentença hipotética)
654

; 

ainda que em relação ao mesmo núcleo fático essencial.  

 Não há, em relação à eficácia extintiva do concurso de demandas, em síntese, algo 

análogo à eficácia preclusiva da coisa julgada
655

, porque a função da eficácia extintiva do 

concurso de demandas é, unicamente, evitar que um demandante deixe para outro processo o 

ajuizamento de uma demanda que poderia ter sido cumulada com a primeira, e que com ela 

compartilha o mesmo núcleo fático essencial. Nada mais. Este o motivo por que a eficácia 

extintiva do concurso é, sem dúvida alguma, conceitualmente autônoma em relação à eficácia 

extintiva da coisa julgada, guardando maiores semelhanças com a eficácia extintiva da 

perempção
656

, porque em ambos os casos fica ressalvada ao demandante inerte "a possibilidade 

de alegar em defesa o seu direito", embora extinto o direito de propor a demanda que poderia ter 

sido proposta, mas não foi, no primeiro caso, e a demanda por três vezes proposta e e por três 

vezes extinta, com fundamento na inércia do demandante, no segundo.  

 Na ponderação entre o direito constitucional de ação e o direito constitucional de defesa, 

em suma, o núcleo fático essencial revela-se um meio-termo equilibrado. Não cerceia o direito 

de ação, porque não impede o autor de deduzir quantas demandas quiser, com quantos 

fundamentos desejar, em relação ao mesmo núcleo fático essencial; só exige que estes pedidos e 

fundamentos diversos sejam deduzidos cumulativamente, quando esta cumulação for possível. 

Por outro lado, preserva o demandado de ver-se réu em um sem-número de processos, relativos 

ao mesmo núcleo fático essencial, minorando-lhe o peso que a mera condição de réu lhe impõe 

ou, nas palavras de Barbosa Moreira, os "inconvenientes da litispendência"
657

. 

                                                        
654

 Isso quer dizer, por exemplo, que o demandante, que pede a condenação do demandado ao cumprimento de uma 

obrigação qualquer, estabelecida em contrato celebrado enquanto absolutamente incapaz o demandante (mas não 

pede a declaração de nulidade deste contrato), pode livremente sustentar a nulidade, como fundamento de defesa, se 

vier a ser demandado pelo adquirente do bem, que pede a condenação dele ao cumprimento de sua contraprestação. 

Não o poderia fazê-lo, se incidisse uma espécie de coisa julgada negativa virtual sobre o pedido que poderia ter sido 

feito, mas não foi. 
655

 "Eficácia preclusiva é a aptidão, que a própria coisa julgada material tem, de excluir a renovação de questões 

suscetíveis de neutralizar os efeitos da sentença cobertos por ele" (Dinamarco, Instituições de direito processual 

civil, t. III, p. 330). 
656

 Art. 268 Parágrafo único. Se o autor der causa, por três vezes, à extinção do processo pelo fundamento previsto 

no no III do artigo anterior, não poderá intentar nova ação contra o réu com o mesmo objeto, ficando-lhe ressalvada, 

entretanto, a possibilidade de alegar em defesa o seu direito. 
657

 Barbosa Moreira, O novo processo civil brasileiro, p. 103. 
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 O direito processual não deve tolerar, em outras palavras, processos parciais
658

, nos 

quais apenas uma parcela das demandas que nascem de um mesmo núcleo fático essencial, e que 

podem ser cumuladas, é deduzida em juízo. A admissão desta seqüência à conta-gotas de 

demandas relativas ao mesmo núcleo fático essencial, com efeito, implicaria inaceitável abuso 

do direito constitucional de ação, que a exigência do processo total
659

 visa a evitar. Este 

verdadeiro direito de não ser demandado desnecessariamente revela-se, assim, um 

desdobramento concreto do princípio, consagrado em tese mas parcamente aplicado, de que ação 

e defesa são direitos que ostentam a mesma dignidade constitucional
660

. 

 Mas a extinção operada pelo concurso de demandas só seria possível se, ao rol do artigo 

301 do atual Código de Processo Civil
661

, fosse acrescentada uma nova preliminar de 

contestação: "o concurso de demandas". Seria também preciso que um outro parágrafo 

esclarecesse que "o concurso de demandas só implica a extinção da demanda concorrente se for 

admissível a cumulação entre ela e aquela com a qual ela concorre". Daí por que o critério do 

núcleo fático essencial para a identificação do concurso de demandas e para a regulação da 

eficácia extintiva dele é uma proposta, sem dúvida alguma, de lege ferenda. 

                                                        
658

 A distinção entre processo integral e processo parcial inspira-se na classificação de Carnelutti, mas difere 

substancialmente das definições e conclusões dele. Para Carnelutti, "dalla distinzione tra lite e questione deriva che 

una lite può essere dedotta nel processo giurisdizionale per tutte o per alcune delle sue questioni" (Carnelutti, 

Istituzioni del nuovo processo civile italiano, v.1, p. 257). No primeiro caso, haveria processo integral; no segundo, 

parcial. O problema é que determinada questão, deixada de fora do processo e relativa à exata lide de que trata o 

processo, poderia servir, em outro processo, para reavivar a lide composta no primeiro. A admissão de processos 

parciais serviria, deste modo, para eternizar a solução de uma lide. Apesar disto, Carnelutti prefere tolerar esta 

possibilidade a permitir que o juiz resolva questões, relativas a uma lide, não suscitadas pelas partes: "Intorno a 

questa possibilità non vi debbono essere dubbi. La nostra legge non dispone sul punto e quando nel processo debba 

essere dedotta la lite per tutte o per alcune tra le sue questioni; e così se e quando debba operare il processo 

integrale o il processo parziale. É lasciata perciò libertà alle parti. È giusto che si così. Le parti sono il miglior 

giudice della convenienza che il giudice intervenga per comporre la lite. Se esse deducono nel processo una o 

alcune questioni soltanto, ciò significa che di di quell'intervento non vi è bisogno, almeno per ora, oltre quei limiti. 

Ne nascerà il pericolo che la lite si riaccenda in seguito sulle questioni non decise; mas questo è un inconveniente 

minore di quello, che consisterebbe nel risolvere questioni quando non sono sorte o quando non sono mature" 

(Carnelutti, Sistema del diritto processuale civile, p. 916). O critério do núcleo fático essencial, diferentemente, 

pretende evitar esta eternização, sem violar o princípio da demanda e sem malferir o direito constitucional de ação. 
659

 Em que todas as demandas que podem ser cumuladas, nascentes de um mesmo núcleo fático essencial, são 

propostas conjuntamente. 
660

 "Já é possível adiantar que a compreensão atual das garantias de acesso à “ordem jurídica justa” (CF, art. 5.º, 

XXXV), do contraditório, da ampla defesa (CF, art. 5.º, LV) e da isonomia (CF, art. 5.º, I) conduz a uma enorme 

aproximação entre esses dois institutos fundamentais do direito processual civil (ação e defesa). Ambos são meios 

para atingimento de um fim, que é a tutela jurisdicional, perseguida por autor e réu com oportunidades 

(praticamente) iguais. Esse tema nos ocupará no capítulo 3, infra. Apesar de essa constatação não ser incomum entre 

os estudiosos do direito processual, ela não foi adotada como premissa básica para interpretação de seus institutos, 

que continuam a ser analisados, como regra, sob o exclusivo (e incompleto) prisma do autor" (Sica, O direito de 

defesa no processo civil brasileiro. p. 2). 
661

 art. 338 do projeto do novo Código de Processo Civil. 



138 

 

 

7.7 APLICAÇÕES PRÁTICAS DO CRITÉRIO DO NÚCLEO FÁTICO ESSENCIAL 

 Alguns exemplos práticos servem para ilustrar as aplicações possíveis do critério do 

núcleo fático essencial (causa de pedir como mesmo evento da vida, ou mesmo segmento da 

história ou mesmo complexo fático) para a identificação do concurso de demandas e, quando 

cumuláveis estas demandas concorrentes, também para a incidência do efeito extintivo da 

primeira sobre as seguintes. 

 Suponha-se o concurso a que tradicionalmente se denomina de concurso impróprio. Se 

alguém adquire um veículo de outra pessoa, pagando-lhe determinada soma de dinheiro, mas 

descobre a existência de determinado vício oculto, pode ajuizar uma demanda contra o vendedor, 

pedindo, em cumulação alternativa
662

, ou o abatimento proporcional ou a resilição. Mas se 

formular apenas um dos pedidos, terá perdido o direito de demandar o outro, porque ambos os 

pedidos têm por fundamento o mesmo núcleo fático essencial. Mesma coisa em relação à 

alternativa entre a complementação da área, a redução do preço ou a extinção do contrato na 

venda ad mensuram
663

. 

 Suponha-se agora o concurso próprio de demandas. Se alguém sofre um acidente 

ferroviário, atingido por uma placa de sinalização operada por um preposto do transportador, 

poderá pedir indenização pelos danos que sofrer, cumulando dois fundamentos distintos: a 

responsabilidade aquiliana do preposto, que operava a placa de sinalização, e a responsabilidade 

objetiva, nos termos do Decreto nº 2.681/12. Mas se omitir um destes fundamentos, não poderá 

posteriormente fundamentar nele uma nova demanda, porque o núcleo fático essencial de ambas 

as demandas será o mesmo: o acidente, ocorrido em determinada composição ferroviária, em 

determinado dia e em determinada hora. A espécie de responsabilidade, por se tratar de uma 

categoria jurídica, não integra o conceito de núcleo fático essencial.  

 Mesmo caso quando alguém empresta um imóvel a outra pessoa, e esta pessoa causa 

danos ao bem emprestado. Aquele que empresta a coisa pode pedir a condenação daquele a que a 

                                                        
662

 A cumulação alternativa é autorizada pelo próprio direito material. Neste caso,  pelo Código Civil: Art. 441. A 

coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem 

imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor. Parágrafo único. É aplicável a disposição deste artigo 

às doações onerosas. Art. 442. Em vez de rejeitar a coisa, redibindo o contrato (art. 441), pode o adquirente reclamar 

abatimento no preço. 
663

 Art. 500. Se, na venda de um imóvel, se estipular o preço por medida de extensão, ou se determinar a respectiva 

área, e esta não corresponder, em qualquer dos casos, às dimensões dadas, o comprador terá o direito de exigir o 

complemento da área, e, não sendo isso possível, o de reclamar a resolução do contrato ou abatimento proporcional 

ao preço. 
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coisa foi emprestada, com fundamento na responsabilidade fundada no contrato de locação e, em 

cumulação eventual, na responsabilidade fundada no contrato de comodato. Mas se não cumular 

estes fundamentos, não poderá ajuizar uma segunda demanda, baseada no fundamento omitido, a 

não ser que o faça em relação a outro evento da vida: se afirmar, por exemplo, que o dano cujo 

ressarcimento ele pede não é mais aquele mencionado na primeira demanda, mas algum outro. 

Neste caso, a fundamentação jurídica da nova demanda será livre, porque se trata de um novo 

núcleo fático essencial. 

 Quando alguém promete pintar um quadro em troca de determinada soma de dinheiro, e 

recebe o pagamento por meio de um cheque, embora sejam duas as obrigações, uma cambiária e 

outra causal, haverá também, sem dúvida alguma, apenas um único núcleo fático, porque único o 

evento da vida. Esta hipótese é mais complexa, todavia, porque a cobrança judicial desta dívida 

cambiária dispensa o processo de conhecimento. E o procedimento comum, adequado ao 

primeiro caso, e executivo, para o segundo, são incompatíveis entre si
664

. Conquanto havendo 

concurso, a eficácia extintiva não se operará, ao menos até o início da execução, em caso de 

vitória do credor na fase cognitiva. Isso porque apenas quando iniciada a execução judicial 

poderá haver cumulação entre as demandas, ambas agora executivas, nunca antes. De todo 

modo, não será a satisfação de um direito que determinará a extinção de um direito concorrente, 

mas a própria eficácia extintiva do concurso sobre a demanda concorrente, liberada pela 

cumulabidade superveniente entre ela e a demanda fundada no direito causal. 

 Este conceito de concurso de demandas acaba por abarcar também, por fim, hipóteses 

que tradicionalmente não são classificadas como de concurso, nem próprio nem impróprio. É o 

caso da cumulação simples de pedidos (condenação por dano moral e condenação por dano 

material), na hipótese de um acidente automobilístico. Como o núcleo fático essencial é único - o 

evento da vida acidente de trânsito, no entroncamento da rua tal com a avenida tal, em 

determinado dia e em determinada hora -, a vítima não poderá pedir a condenação pelo dano 

moral em uma nova demanda, se já houver pedido a condenação pelo dano material em outra. 

Ou a vítima cumula os pedidos, ou perde o direito de pedir aquilo que não pediu quando podia 

ter pedido. 

                                                        
664

 "Como ao pedido de tutela executiva de pagamento de soma, fundado em título executivo, corresponde um tipo 

de procedimento totalmente incompatível com o procedimento relacionado ao pedido de cobrança (demanda de rito 

ordinário), não se poderia admitir a cumulação em tais casos" (Didier Jr., Curso de direito processual civil, v. I, p. 

432). 
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 E a razoabilidade deste verdadeiro ônus de cumular demandas cumuláveis, nesta 

hipótese, revela-se ainda mais óbvia, diante do hábito, frequentíssimo na prática judiciária 

brasileira, consistente no ajuizamento de duas demandas, uma para cobrar dano moral, outra para 

cobrar dano material, contra o mesmo demandado, perante os juizados especiais cíveis. É uma 

maneira eficiente, embora repudiável, de fraudar a alçada do procedimento sumaríssimo, 

evitando-se a "renúncia ao crédito excedente" imposta pelo art. 3º, §3º, da Lei nº 9.099/95. O 

critério do núcleo fático essencial serve para remediar esta prática reprovável. 

 E é correto denominar esta hipótese de concurso de demandas, porque o concurso 

pressupõe unicamente o mesmo núcleo fático essencial, e não a identidade de escopos ou a 

equivalência econômica entre os pedidos cumulados.  

7.8 OUTRAS TEORIAS SOBRE O CONCURSO DE DEMANDAS 

 Poucos se arriscaram, lamentavelmente, a tentar superar o impasse, imposto pela 

fidelidade generalizada à premissa da tríplice identidade, para a definição do concurso e para a 

justificação do efeito extintivo de uma demanda sobre a outra. Chiovenda foi um deles, ao 

afirmar, sem maiores explicações, que, quando as demandas concorrentes "corrono fra le stesse 

persone e tendono a diverse prestazioni, ma coordinate a un solo scopo economico (concorso 

alternativo: actio redhibitoria, quanti minoris)"
665

, "l'attore può promuovere un'azione e passare 

in quello stesso giudizio all'altra, senza mutamento di domanda"
666

. Mas como não haverá 

mutamento, se um dos elementos que identificam a demanda, indubitavelmente, varia? 

 Embora afirme, com razão, que "Di solito, nelle obbligazioni alternative in cui la scelta 

spetta all'attore, la scelta di una azione esclude l'altra", Chiovenda não se dedicou a 

desenvolver esta raciocínio, que passou, no conjunto de sua obra, mais como uma intuição, 

fundada na equidade, do que uma verdadeira teoria sobre as demandas concorrentes
667

. 

 Para Luiz Fux, que construiu sua opinião sobre o assunto sobre as lições de Chiovenda, 

“no concurso de ações há, em potência, várias ações à disposição do mesmo titular por força da 

mesma razão ou da mesma causa de pedir, daí dizer-se ações concorrentes. Entretanto, por 

                                                        
665

 Chiovenda, Principii di diritto processuale civile, p. 287. 
666

 Chiovenda, Principii di diritto processuale civile, p. 288. 
667

 A sugestão de Chiovenda será aproveitada, quando se tratar deste assunto de lege lata. 
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incompatibilidade lógica, apenas uma delas é exercitável, aplicando o princípio de que, eleita 

uma via, automaticamente exclui-se a outra – electa una via non datur regressus ad alteram”
668

. 

 Embora tenha razão quando afirma que o fundamento da extinção de uma demanda 

concorrente é a alternatividade que existe entre ela e a primeira, não é correto concluir, para 

todos os casos de concurso, como ele fez, que “a realidade é que o denominado concurso de 

ações resolve-se, doutrinariamente, sob o ângulo do interesse de agir”
669

. Este princípio só vale 

quando, no concurso próprio, o demandante pedir a condenação à entrega de um bem que, a 

outro título, e por outra demanda, já lhe houver sido efetivamente entregue
670

.  

 Nos demais casos, não faltará, a rigor, interesse, porque a nova sentença, para o autor, 

“ser-lhe-ia muito útil, na medida em que lhe taria uma vantagem ao patrimônio (indevida 

vantagem, mas sempre vantagem)”
671

, a despeito de já ter ele se satisfeito. 

 Amaral Santos raciociona também sob a perspectiva do interesse, para concluir que a 

escolha de uma ação implica a extinção das outras, que com ela concorrem, desde que o mérito 

dela tenha sido julgado, procedente ou improcedente
672

.  O fundamento desta conclusão, todavia, 

é confuso, porque Amaral Santos sustenta que “composta a lide, satisfeito o direito do autor, a 

este se recusa novo direito de agir, por lhe faltar interesse de agir, condição do direito de 

ação”
673

. Se a satistação do direito do autor é pressuposto para a extinção das ações 

concorrentes, a extinção não se opera quando o mérito for julgado improcedente, como ele 

próprio afirmou algumas linhas depois; se bastar a composição da lide, a conclusão é 

logicamente admissível, mas carece de maiores explicações. De todo modo, a composição da 

lide e a satisfação do direito do autor não podem ser, simultaneamente, requisitos para a 

extinção. 

                                                        
668

 Fux, Curso de direito processual civil, p. 216. 
669

 Fux, Curso de direito processual civil, p. 216. 
670

 “A quem já recebeu o bem postulado na qualidade de dono não teria a menor utilidade uma sentença que 

mandasse entregar-lhe novamente o mesmo bem, quando ele já se acha sob sua posse ou quando ao menos ele já 

dispõe de título judicial para obtê-lo em via executiva” (Dinamarco, Fundamentos do processo civil moderno, t. 2, 

p. 924). 
671

 Com a ressalva de, para Dinamarco, a vantagem só será indevida se o direito concorrente já houver sido 

satisfeito. Cf. Dinamarco, Fundamentos do processo civil moderno, p. 924. 
672

 “A regra é, se ao autor é dado escolher uma das ações, lhe será recusado agir novamente, quando a ação 

escolhida tiver sidop julgaa quanto ao mérito, isto é, procedente ou improcedente. A ação, julgada procedente ou 

improcedente, absorve ou exclui total ou necessariamente as demais”(Amaral Santos, Primeiras linhas de direito 

processual civil, t.1, p. 186) 
673

 Amaral Santos, Primeiras linhas de direito processual civil, t.1, p. 185. 
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 São estes os motivos que fazem com que o critério do interesse, embora fundado no 

diagnóstico correto (de que a livre propositura da demanda concorrente é ilógica, além de 

injusta), não sirva para explicar a extinção em todos os casos nos quais ela é possível. 

 Reconhecendo embora mais apropriada a referência a concurso de pretensões, e não de 

ações ou de demandas
674

, Arruda Alvim esforçou-se também em salvar a eficácia extintiva de 

uma demanda concorrente sobre a outra. Mas se ele, à primeira vista, parece sugerir a superação 

do critério da tríplice identidade
675

, termina por não conseguir desvencilhar-se dele
676

.   

 Para ele, na concorrência entre entre a redibitória e a quanti minoris, por exemplo, "pode-

se dizer que, conquanto o pedido de diminuição de preço e o de rescisão sejam coisas diversas, 

sob o prisma estritamente dos efeitos jurídicos, são absolutamente equivalentes e idênticas as 

causae petendi. O que importa, pois, é a respectiva equivalência, do ponto de vista do direito, 

das duas pretensões"
677

. Mas se os pedidos são diversos, de que adianta, à luz do critério da 

tríplice identidade, a equivalência das causas de pedir? 

 Não é também correto afirmar, como fez Arruda Alvim em relação à concorrência entre 

uma demanda cambial e uma causal, que "conquanto exista uma dualidade de realidades, há 

unidade relativamente à existência de direito"
678

. Nesta concorrência, há, sem dúvida alguma, 

pluralidade de direitos. É possível, com efeito, que alguém seja titular de um, e não de outro.  

 Preso ainda ao critério da tríplice identidade, embora tenha também intuído a injustiça de 

suas conseqüências sobre o concurso, não logrou Arruda Alvim superar o impasse. 

 José Rogério Cruz e Tucci foi quem, como se viu, melhor procurou libertar-se das 

amarras impostas pelo critério da tríplice identidade ao estudo do concurso de demandas. 

Inspirando-se no regramento dado pelo direito romano à questão, segundo o qual, como se viu 

acima, "eadem res" não significava "eadem actio", sugere ele que a concorrência não pressupõe 

                                                        
674

 "Isso porque a teoria do concurso de ações diz respeito à existência, para a satisfação de um mesmo interesse, de 

mais de uma pretensão de direito material" (Arruda Alvim, Manual de direito processual civil, p. 421). 
675

 "Efetivamente, se ficarmos rigorosamente adstritos à chamada teoria das três identidades, constataremos, à 

primeira vista, que ela não responde, de forma plenamente satisfatória, a tais aspectos. Em verdade, nas ações 

concorrentes, existe identidade quanto às partes, bem como relativamente à causa petendi; todavia, o petitum 

(pedidos ou objetos imediatos), rigorosamente, é diverso" (Arruda Alvim, Manual de direito processual civil, p. 

422). 
676

 "Um exame, porém, mais profundo revala que a teoria das três identidade explica suficientemente o assunto" 

(Arruda Alvim, Manual de direito processual civil, p. 422). 
677

 Arruda Alvim, Manual de direito processual civil, p. 423. 
678

 Arruda Alvim, Manual de direito processual civil, p. 423. 
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a identidade das tria eadem, mas "a identidade da relação de direito substancial, que conota o 

concurso de ações"
679

 ou, ainda, "a identidade de escopo das pretensões emergentes do 

concurso, ou seja, segundo Emilio Betti, a 'a densidade de função das ações concorrentes, 

porque tendentes a satisfazer o mesmo interesse'"
680

. 

 Critério engenhoso, a identidade de escopos é fiel às exigências éticas que permeiam o 

estudo do concurso de demandas
681

. A definição desta identidade, todavia, permanece 

excessivamente dependente de critérios emprestados do direito material. Deve esta identidade ser 

entendida sob um prisma econômico? Ou, entendida como identidade de escopos jurídicos, como 

seria possível identificá-la em determinado caso concreto? Qual seria o escopo comum entre a 

quanti minoris e a redibitória? Acaso a reparação de uma lesão, ocasionada pela violação de 

direitos subjetivos que nascem do mesmo contrato de compra e venda
682

? 

 O emprego do critério do núcleo fático essencial para a identificação das demandas 

concorrentes e para a regulação da eficácia extintiva de uma sobre a outra parece preferível, 

assim, à teoria da identidade de escopos
683

, porque desenvolvido sobre bases essencialmente 

processuais e também porque serve para atingir, conforme impõem o princípio da segurança e a 

equidade, hipóteses nas quais, definitivamente, não há identidade de escopos.  É o caso daquele 

que pede, em cumulação simples, a condenação do demandado ao pagamento de indenização por 

danos materiais e por danos morais. A cada demanda cumulada corresponde um escopo diverso, 

mas não se afigura razoável que seja lícito ao demandante ajuizar uma primeira, deduzindo 

apenas um dos pedidos, para depois ajuizar uma segunda, pedindo o outro, com fundamento no 

mesmo núcleo fático essencial. 

7.9 DE LEGE LATA: CONCURSO PRÓPRIO, TRÍPLICE IDENTIDADE E A TEORIA 

DA SUBSTANCIAÇÃO  

 Não há no direito posto brasileiro, é forçoso reconhecer, dispositivos legais que 

justifiquem, explicitamente, o uso do critério do núclo fático essencial. Mas há institutos outros 

                                                        
679

 Tucci, A causa petendi no processo civil, p. 249. 
680

 Tucci, A causa petendi no processo civil, p. 249. 
681

 Idéia esta que encontra similitudes com a Kernpunktheorie. 
682

 E os critérios para a identificação de direitos concorrentes poderiam também ser usados para identificar as 

demandas concorrentes: “O que unifica todos os casos de concurso, próprio ou impróprio, é sempre o que a doutrina 

identificou como unidade de escopos. Sempre que se possa identificar o mesmo resultado econômico ou prático a 

ser proporcionado ao titular dos direitos, entende-se que estes estão dotados de equivalência funcional suficiente 

para colocá-los sob o regime dos direitos concorrentes (com o consequente concurso entre as ações voltas à tutela 

relacionada com ele” (Dinamarco, Fundamentos do processo civil moderno, v.2, p. 916). 
683

 Embora, a rigor, nada de cientificamente equivocado contenha a teoria da unidade de escopos. 
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que poderiam, embora sem conformar uma teoria unitária, fazer as vezes do núcleo fático 

essencial em determinadas hipóteses. É o que se tem, de lege lata. 

 Em relação ao concurso próprio, basta entender-se a causa de pedir puramente de acordo 

com a teoria da substanciação, sem concessões à individuação. Se a causa de pedir consiste em 

um evento da vida, entendido fenomenologicamente e despido de qualquer qualificação jurídica, 

as causas de pedir nos diversos casos de concurso próprio serão, rigorosamente, as mesmas. É, 

por exemplo, o que se passa na hipótese do concurso entre demandas nas quais a vítima de um 

acidente ferroviário reclama do transportador indenização pelos prejuízos sofridos, em uma 

demanda com fundamento na responsabilidade objetiva, nos termos do Decreto nº 2.581/12, e 

noutra com fundamento na responsabilidade aquiliana do preposto. O evento da vida acidente 

ferroviário, em ambos os casos, é o mesmo. 

 Se causa de pedir, pedido e partes são os mesmos, em suma, haverá tríplice identidade 

entre os elementos constitutivos das duas demandas, o que autoriza, de acordo com os 

dispositivos processuais vigentes, a extinção da segunda demanda, em razão da litispendência ou 

da coisa julgada, conforme o caso. 

7.10 DE LEGE LATA: CONCURSO IMPRÓPRIO E A DEMANDA COMO ATO 

MATERIAL DE CONCENTRAÇÃO DE UMA OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA 

 Já quanto ao problema no concurso próprio de demandas, não dão as normas processuais 

vigentes solução. Mas como a extinção da quanti minoris, em razão da não cumulação dela com 

a redibitória, é um imperativo da equidade e do princípio da segurança, urge buscar, fora do 

direito processual, algo que sirva para fazer as vezes da eficácia extintiva do concurso, na 

medida do possível. Do direito civil, socorre o instituto das obrigações alternativas. 

 Barbosa Moreira, após submeter as demandas edilícias ao critério da tríplice identidade e 

concluir que "rejeitada a primeira, não há impedimento de direito processual ao exercício  da 

segunda"
684

, aventa a possibilidade de que algum fundamento de direito material pudesse 

justificar este impedimento
685

, dizendo que "o argumento invocado neste sentido é o de que, nas 

obrigações alternativas, a escolha da parte legitimada (no caso, o accipiens) produz a 

concentração, e daí em diante se torna inexigível a prestação que não se escolheu. No caso, a 

                                                        
684

 Barbosa Moreira, Quanti minoris, in Direito processual civil: ensaios e pareceres, p. 212. 
685

 "Resta verificar se, na hipótese, haveria impedimento de direito material" Barbosa Moreira, quanti minoris, p. 

212. 
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escolha se consubstanciaria na propositura de uma das ações edilícias, com o efeito de excluir 

em definitivo a proponibilidade da outra"
686

; para ao fim, todavia, rejeitar esta possibilidade: 

"aqui não se trata de obrigação alternativa por parte do tradens, pois não surge, em favor do 

accipiens, uma única pretensão que pudesse ser satisfeita mediante prestações diversas, mas 

duas pretensões distintas e autônomas, se bem que não cumulativamente exigíveis"
687

 
688

. 

 Mas teria Barbosa Moreira razão? Como, exatamente, se relacionam a obrigação de pagar 

o abatimento proporcional e a obrigação de redibir a coisa? Seriam elas obrigações distintas, a 

cada uma das quais se refere uma pretensão material distinta e autônoma? Ou as duas obrigações 

encaixar-se-iam na definição jurídica das obrigações alternativas, incidindo-se assim todas as 

consequências juridicas deste enquadramento? 

 O Código Civil brasileiro, como de boa técnica legislativa, abstém-se de definir cada uma 

das espécies de obrigações. Bem desenvolvidos na doutrina, todavia, são os critérios destinados a 

diferenciar as obrigações simples das obrigações complexas (ou compostas) e também as 

obrigações alternativas (ou disjuntivas) das obrigações cumulativas (ou conjuntivas). 

 Obrigações simples diferem-se das obrigações complexas porque "naquelas há uma 

única prestação, ao contrário destas, que se distinguem pela pluralidade de objetos, exigíveis 

cumulativamente (obrigações cumulativas) ou alternativamente (obrigações alternativas)"
689

. 

Se, como o próprio Barbosa Moreira reconheceu, as obrigações edilícias não são 

cumulativamente exigíveis, elas não poderiam ser obrigações simples acidentalmente 

reunidas
690

. Daí por que, sem dúvida alguma, são complexas. Mas cumulativas ou alternativas? 

                                                        
686

 Barbosa Moreira, Quanti minoris, in Direito processual civil: ensaios e pareceres, p. 212. 
687

 Barbosa Moreira, Quanti minoris, in Direito processual civil: ensaios e pareceres, p. 212. 
688

 Neste sentido, também Larenz, para quem, embora o fundamento da responsabilidade do vendedor resida no 

próprio contrato ("Der Grund für die Haftung des Verkäufers liegt also zwar auch im Kaufvertrag, aber nicht in 

einer Verletzung seiner Leistungspflicht, sondern in der Enttäuschung der im Vertrage begründeten Erwartung des 

Käufers" - Larenz, Lehrbuch des schuldrechts, t. 2, p.52), as "ações edilícias" não concorrem: "Beides sind zu 

sondernde Tatbestände, die, so gesehen, überhaupt nicht miteinander konkurririen können" (Larenz, Lehrbuch des 

schuldrechts, t. 2, p.52) 
689

 Tepedino, Código civil interpretado, p. 530. 
690

 “O facto de, tratando-se de um contrato oneroso de alienação, à prestação múltipla de um dos contraentes 

corresponder um preço global ou uma contraprestação unitária, não discriminada, por parte do outro, constitui um 

índício importante, sério, de que o primeiro contraiu uma obrigação cumulativa e não duas ou mais obrigações 

distintas” (Antunes Varela, Das obrigações em geral, p. 685).  Neste sentido, também Almeida Costa, para quem 

“Mas já podem surgir maiores dificuldades, na prática, quanto à distinção entre as obrigações cumulativas e os 

casos de duas ou mais obrigações distintas e apenas acidentalmente unidas em virtude de terem surgido do mesmo 

acto jurídico ou constarem de um único documento. Haverá que proceder à exacta interpretação ou integração da 

respectiva fonte. O problema reveste-se de manifesto interesse. Se a obrigação é cumulativa e o devedor pretende 

efectuar uma só das prestações, verifica-se uma situação idêntica á do cumprimento parcial de uma obrigação 
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 Serão cumulativas as obrigações "que compreendem mais de uma prestação, em termos 

de o devedor só se liberar mediante a realização (conjunta) de uma e outra"
691

, e alternativas 

aquelas "que compreendem também duas ou mais prestações, mas em que o devedor se libera 

mediante a realização de uma só, daquela que vier a ser determinada por escolha"
692

. Nesta 

última hipótese, em outras palavras, "o vínculo abrange, assim, várias prestações, mas o 

cumprimento fixa-se apenas em uma delas (plures res in obligatione una autem in solutione)"
693

.  

 Como ensina Almeida Costa, em suma, "a doutrina distingue entre obrigações 

alternativas ou disjuntivas e obrigações cumulativas ou conjuntivas. Tanto uma como outra se 

dizem obrigações compostas, e não obrigações simples, visto que o seu objecto é múltiplo e não 

uno. Porém, nas obrigações alternativas, o devedor está adstrito a prestar apenas algum ou 

alguns dos objectos sobre que a obrigação versa e não todos eles, como acontece nas 

obrigações cumulativas. A diferenciação das duas hipóteses torna-se fácil"
694

. No Brasil, 

afirmam substancialmente o mesmo, por exemplo, Caio Mário da Silva Pereira
695

 e, mais 

recentemente, Gustavo Tepedino
696

. 

 No caso dos vícios redibitórios, o devedor libera-se cumprindo apenas uma única das 

prestações; e, embora a escolha caiba ao credor, as duas prestações não são cumulativamente 

exigíveis. Sendo assim, como poderia a cada uma das obrigações corresponder uma pretensão 

(de direito material) autônoma? As pretensões não são, definitivamente, autônomas, 

precisamente porque não podem ser cumulativamente exigidas. 

 Sob uma perspectiva puramente material, deste modo, a escolha entre uma das duas 

pretensões possíveis (redibição ou abatimento proporcional) corresponde ao ato, material, de 

                                                                                                                                                                                   
simples: o credor pode legitimamente recusar esse cumprimento, incorrendo o devedor em mora (art. 763.°; 

ressalvam-se, todavia, algumas particularidades susceptíveis de decorrer dos arts. 793.° , n° 2, e 802.°, respeitantes 

à impossibilidade parcial). Pelo contrário, tratando-se da referida hipótese de união acidental de obrigações 

simples, já o credor não pode, sem que incorrer em mora, recusar o cumprimento de uma delas, pelo facto de a 

outra ou outras não serme satisfeitas (art. 813.°)” (Almeida Costa, Direito das obrigações, p. 729). 
691

 Antunes Varela, Das obrigações em geral, p. 684. 
692

 Antunes Varela, Das obrigações em geral, p. 685. 
693

 Antunes Varela, Das obrigações em geral, p. 684. 
694

 Almeida Costa, Direito das obrigações, p. 728. 
695

 "Encarada quanto ao modo  de pagamento, classifica-se como alternativa a obrigação, que é de início 

relativamente indeterminada, mas que se determina antes da execução ou simultaneamente com esta, e conceitua-se 

como tipo obrigacional em que existem unidade de vínculo e pluralidade de prestações, liberando-se contudo o 

devedor mediante o pagamento de uma só delas. Difere, assim, desde logo da cumulativa, em que há pluralidade 

objetiva também, mas tanto nas obrigações quanto na solução, isto é, o devedor somente se libera pagando todas as 

coisas" (Pereira, Instituições de direito civil, v. 2, p. 105). 
696

 "As obrigações alternativas, convém repisar, distinguem-se das obrigações cumulativas, nas quais também há 

pluralidade de prestações, porém o devedor somente se libera satisfazendo todas elas" (Tepedino, Código civil 

interpretado, p. 532). 
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concentração de uma obrigação alternativa; e, no plano processual, a demanda corresponde a 

este ato material, revogável apenas quando o for e nas condições em que o for a própria 

demanda
697

, de concentração
698

. Esta parece ser, inclusive, a opinião intuída, mas não 

desenvolvida, por Chiovenda, para quem "Di solito, nelle obligazioni alternative in cui la scelta 

spetta all´attore, la sceltadi una azione esclude l´altra. In questo senso si dice che l´esercizio di 

un´azione può estinguere l´azione concorrente. Altre volte la stessa sentenza può cadere sui du 

oggeti alternativamente (condanna a restituire la cosa o il valore)”
699

 
700

. 

 Isso quer dizer que, podendo o autor pedir, em cumulação alternativa, a condenação do 

réu ao cumprimento de ambas as obrigações, poderá ele deixar esta escolha (o ato material de 

concentração) para a eventual execução, nos termos do disposto no art. 571 do Código de 

Processo Civil, ou formular, desde logo, um pedido certo. 

 Este pedido certo corresponde, assim, ao exercício, sob o ponto de vista do direito 

material, do ato de concentração de uma obrigação alternativa, e será unicamente em razão desta 

concentração que as demais pretensões concorrentes serão inadmissíveis
701

. 

 A improcedência da segunda demanda concorrente
702

, em suma, terá por fundamento 

uma questão de mérito, e não uma preliminar processual de litispendência, coisa julgada ou 

concurso de demandas
703

, mas não porque “não tem direito subjetivo material à resolução do 

                                                        
697

 O ato material de concentração, como corresponde ao ato processual da demanda, será revogável na medida em 

que a demanda o for. Aplicam-se as regras gerais relativas ao princípio da estabilização da demanda (cf. art. 294 do 

Código de Processo Civil). 
698

 O Código Civil italiano, em seu art. 1492, é expresso neste sentido, ao estatuir, tratando da garantia do vendedor 

pelos vícios ocultos e da opção que a lhe lei dá entre a risoluzione del contrato ou a riduzione del prezzo que "La 

scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale". Daí por que leciona Gino Gorla que “La scelta fra 

redibitoria e quanti minoris è libera ed è irrevocabile quando sia fatta con domanda giudiciale” (Gorla, Azione 

redibitoria, in Enciclopedia del diritto, t. 4, p. 881). 
699

 (Chiovenda, Principii di diritto processuale civile, p. 288).  
700

   Esta é também a opinião de Clóvis Bevilacqua, para quem "O adquirente não póde intentar senão uma das duas 

acções, qual escolher. Escolhida uma dellas, tendo decahido na que elegeu, não poderá mais intentar a outra. Tal é 

a lição de TEIXEIRA DE FREITAS, Esboço, art. 3.589; M. I. CARVALHO DE MENDONÇA, Obrigações, I, n. 700; 

AUBRY ET RAU, Cours, V, 355, bis, que se acha consagrada no Código Civil argentino, art. 2.175. A obrigação do 

alienante é alternativa e se concentra com a escolha do adquirente. Diverge a solução do Código Civil alemão, 

artigo 465, que torna a escolha definitiva sómente com a acquiescencia do alienante" (Bevilacqua, Código Civil 

dos Estados Unidos do Brasil comentado. v. 4, p. 269). 
701

 Pontes de Miranda afirma, como informa Barbosa Moreira, que o concurso entre quanti minoris e redibitória não 

consubstancia verdadeira obrigação alternativa, mas não explica por qual razão acredita nisso: "Muito diferente é o 

que se passa quando pretensão e direito ou duas ou mais pretensões concorrem (resoluçào e perdas e danos, art. 

1.092, parágrafo único; redibição e pretensão quanti minoris, art. 1.101-1.106). Os arts. 884-888 do Código Civil 

não são aplicáveis em tais casos" (Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, v. 22, p. 124).   
702

 Em caso, sem dúvida alguma, de julgamento antecipado da lide. 
703

Isso quer dizer que não há impedimento processual algum para o juiz julgar procedente a demanda, ou 

improcedente por outros motivos. 
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contrato o promitente-vendedor que por algum modo recebeu o preço (inclusive pela via da 

execução forçada); não tem direito à complementação de área o comprador que já obteve 

parcial devolução do preço; não tem direito à execução específica o contratante que já recebeu 

a multa”
704

, mas sim porquanto, se o credor já optou por uma das prestações, com a primeira 

demanda, não tem direito de exigir o cumprimento da outra prestação. Tudo se resolve assim, 

estritamente, no plano do direito material, sem que nenhuma eficácia extintiva, de cunho 

processual, determine a extinção da segunda
705

.  

 O relevante, em suma, não é a efetiva satisfação, mas o exercício da escolha; isso sob 

uma perspectiva puramente material, de acordo com a premissa definida por Carnelutti segundo 

a qual "in diritto moderno, non di concorso delle azioni, ma di concorso dei diritti si deve 

trattare"
706

. 

 Esta é uma solução que, embora não ostente a sistematicidade e a unitariedade, sob uma 

perspectiva processual, do critério do núcleo fático essencial, aos menos faz as vezes, mutatis 

mutandis, da eficácia extintiva do concurso de demandas, numa hipótese em que a equidade e o 

princípio da segurança assim o exigem. 

                                                        
704

  Dinamarco, Fundamentos do processo civil moderno. v. 1, p. 924. 
705

  Isso, é claro, em relação a determinado vício, e não a qualquer vício. Se o fundamento da segunda demanda for a 

existência de outro vício, outra será a obrigação e, assim, a concentração anterior será, neste caso, inteiramente 

irrelevante. 
706

 Carnelutti, Teoria giuridica della circolazione, p. 353. 
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8 CONCLUSÃO 

 O concurso de ações é um instituto que, ao contrário de inúmeros outros, que com ele 

compartilham raízes comuns, como a coisa julgada, ficou para trás na evolução por que passou o 

processo civil, de Windscheid, Muther e Bülow até os dias de hoje, preso à premissa, enunciada 

por Carnelutti, segundo a qual “in primo luogo, in diritto moderno, non di concorso delle azioni, 

ma di concorso dei diritti si deve trattare; ed è singolare questa prima imprecisione o 

inavvertenza nell'impostare il problema”
707

. 

 E o prestígio que o processo romano clássico dá à eficácia extintiva de uma ação 

concorrente sobre a outra serve para tornar evidente que o critério da efetiva satisfação, 

dominante nos dias de hoje
708

, mas com raízes bem definidas na cognitio extra ordinem 

romana
709

, é insuportavelmente injusto, tanto em Roma quanto hoje, porque desnecessariamente 

gravoso para o demandado. Se já o processo representa, em si, uma pena, como dizia o próprio 

Carnelutti, não é razoável que o demandado possa ser repetida e desnecessariamente demandado, 

quando esta pluralidade de processos diversos é evitável, sem qualquer prejuízo para o 

demandante. 

 Se a evolução do direito nada mais é, como bem observou Biondo Biondi, senão o 

adequamento daquilo que é jus, ou seja, daquilo que é direito, àquilo que é aequus, ou seja, 

àquilo que deveria ser direito
710

, é preciso, feita a constatação de que a solução que o direito 

vigente dá ao problema é injusta, pensar em outras soluções. É preciso, em outras palavras, dar 

ao concurso de demandas contornos verdadeiramente processuais, contornos este que sirvam 

para torná-lo um instrumento de justiça, como foi no direito romano clássico, e não de 

iniquidades, como é hoje, deixando-se definitivamente para trás esta reminiscência justinianéia, 

este verdadeiro fantasma do passado, que é o critério da efetiva solução. 

                                                        
707

 Carnelutti, Teoria giuridica della circolazione, p. 353. 
708

 Na última edição do Fundamentos, ao atualizar o ensaio sobre o princípio electa una via altera non datur, 

Cândido Dinamarco perguntou-se o seguinte: "Será que um dia os tribunais brasileiros se disporão a assimilarem 

esses conceitos? Será que um dia se animarão os tribunais e a doutrina a pelo menos lançar atenções sobre os 

fundamentos disso que vou dizendo, ainda que para discuti-los, impugná-los, repudiá-los?" (Dinamarco, 

Fundamentos do processo civil moderno, t. 2, p. 514). 
709

 "die Frage der eadem re eine rein materiellrechtliche" (Wenger, Institutionen des Römischen Ziilprozessrechts, p. 

177). 
710

 "Lo sviluppo del diritto non è che il continuo adeguamento del ius all'aequitas, intesa come giustizia" (Biondi, 

Istituzioni di diritto romano, p. 62). 
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 Foi o que se tentou fazer. O concurso de demandas deve ser entendido, assim, como uma 

das espécies de relação entre demandas, autônoma em relação às demais, em que demandas 

diversas em seus elementos constitutivos compartilham embora a mesma causa de pedir, 

entendida ela como núcleo fático essencial. E, quando estas demandas concorrentes puderem ser 

cumuladas, elas devem ser cumuladas, conformando um verdadeiro ônus de cumular demandas 

cumuláveis, que, descumprido, implica a perda do direito de ajuizamento da demanda que 

poderia ter sido cumulada, mas não foi. 

 Na ponderação entre o direito constitucional de ação e o direito constitucional de defesa, 

em suma, o núcleo fático essencial revela-se um meio-termo equilibrado. Não cerceia o direito 

de ação, porque não impede o autor de deduzir quantas demandas quiser, com quantos 

fundamentos desejar, em relação ao mesmo núcleo fático essencial; só exige que estes pedidos e 

fundamentos diversos sejam deduzidos cumulativamente, quando esta cumulação for possível. 

Por outro lado, preserva o demandado de ver-se réu em um sem-número de processos, relativos 

ao mesmo núcleo fático essencial, minorando-lhe o peso que a mera condição de réu lhe impõe 

ou, nas palavras de Barbosa Moreira, os "inconvenientes da litispendência"
711

.O direito de não 

ser desnecessariamente demandado, em outras palavras, revela-se um corolário do direito 

constitucional de defesa. 

 Mas a extinção operada pelo concurso de demandas só seria possível se, ao rol do artigo 

301 do atual Código de Processo Civil
712

, fosse acrescentada uma nova preliminar de 

contestação: "o concurso de demandas". Seria também preciso que um outro parágrafo 

esclarecesse que "o concurso de demandas só implica a extinção da demanda concorrente se for 

admissível a cumulação entre ela e aquela com a qual ela concorre".  Esta é uma solução, sem 

dúvida alguma, de lege ferenda. 

 De lege lata, não há soluções que sirvam para explicar a eficácia extintiva do concurso, 

em todas as hipóteses em que a equidade a reclama. Soluções parciais, todavia, são possíveis, 

como a aplicação da teoria da substanciação para o concurso próprio, e, em relação ao concurso 

impróprio, das regras sobre concentração de obrigações alternativas.  

                                                        
711

 Barbosa Moreira, O novo processo civil brasileiro, p. 103. 
712

 Art. 338 do projeto do novo Código de Processo Civil. 
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