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RESUMO

É notável o atraso do estudo científico do direito de defesa, o qual demorou a ser alçado no
rol dos institutos fundamentais do direito processual civil (ao lado de jurisdição, processo
e ação).
Tem-se aqui inequívoca herança de concepção (hoje ultrapassada) do processo como mero
meio de satisfação de direitos subjetivos violados no plano do direito material, da qual
decorria maior relevo à posição do autor. Modernamente, concebido o processo como
meio de prestação de tutela jurisdicional efetiva, informado pelas garantias constitucionais
da isonomia e do contraditório, elimina-se qualquer preponderância do papel do autor em
relação ao do réu.
Essa constatação, embora nada traga de novo, não tem se refletido no exame do sistema
processual infraconstitucional, que continua a ser estruturado sem a correta percepção da
posição do réu. Esse constitui o tema central da presente tese.
Adotamos como norte a mitigação das diferenças entre as posições do autor e do réu, que
devem resumir-se àquilo que decorre de um dado inexorável: o autor corre primeiro ao
Poder Judiciário, ao passo que o réu é chamado a participar de processo já instaurado.
Para tanto, centramos atenção no (antes) chamado “processo de conhecimento”, sob três
principais ângulos.
O primeiro consiste em verificar se a tutela jurisdicional outorgada no tocante ao controle
da regularidade do processo se manifesta de igual modo em relação a autor e réu.
O segundo concerne em delimitar os poderes do juiz no julgamento da demanda do autor,
em favor do réu. Nessa empreitada, demonstraremos a inutilidade do conceito de exceção
substancial, que se justifica apenas por apego a longínquas tradições históricas.
O terceiro versa em meditar criticamente sobre a distinção entre defesa e contra-ataque do
réu, relativizando-as em torno do conceito de demanda.

II

RIASSUNTO

È notevole il ritardo nello studio scientifico del diritto di difesa, essendo tardiva la sua
inclusione tra gli istituti fondamentale del diritto processuale civile (insieme a la
giurisdizione, il processo e l’azione).
Ciò è indubbio riflesso della concezione (ormai superata) del processo come semplice
mezzo di soddisfazione di diritti soggettivi violati sul piano sostanziale, della quale
decorreva maggiore rilievo alla posizione dell’attore. Modernamente, concepito il processo
come mezzo di prestazione di tutela giurisdizionale, con il rispetto alle garanzie
costituzionali di isonomia e contradditorio, sparisce ogni preponderanza del ruolo
dell’attore su quello del convenuto.
Questa costatazione, anche se non porta niente di nuovo, non è riguardata nell’esame del
sistema processuale infracostituzionale, il quale à ancora strutturato senza la giusta
considerazione alla posizione del convenuto. Ciò è appunto l’argomento centrale della
presente tesi.
Abbiamo adottato come direzione la mitigazione delle differenze tra le situazioni
processuali dell’attore e del convenuto, le quali devono essere circoscrite ad un dato
inesorabile: l’attore è il primo dei soggetti del litigio a venire davanti al giudice, mentre il
convenuto è chiamato a partecipare al processo dopo la sua istaurzaione.
Abbiamo centrato la nostra attenzione sul chiamato “processo di cognizione”, sotto tre
profili principali.
Il primo consiste nel ricercare se la tutela giurisdizionale prestata rispetto al controllo della
regolarità del processo se manifesta dello stesso modo per l’attore e per il convenuto.
Il secondo concerne alla delimitazione dei poteri del magistrato nel giudizio della
domanda attrice favorevole al convenuto. Intorno a questa indagine, abbiamo cercato di
dimostrare che il concetto di eccezione sostanziale solo si giustifica per doveroso
ommaggio a longinque tradizioni storiche.
Il terzo versa sulla revisione critica circa la distinzione tra difesa e contraattacco del
convenuto, rilativizandoli intorno al concetto di domanda.
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INTRODUÇÃO

O direito de defesa demorou a despertar maior atenção da ciência
processual, que avançou de modo significativo na construção de três institutos
fundamentais (ação, processo e jurisdição1), e apenas tardiamente incluiu a defesa nesse
rol2.
Esse descompasso é particularmente visível quando comparada a
doutrina que se ocupou do estudo do direito de ação e aquela dedicada ao exame do direito
de defesa. Enquanto o primeiro tema recebeu enorme atenção da doutrina, desde os
primórdios do desenvolvimento da ciência processual, o conceito de defesa ficou
nitidamente relegado a um segundo plano.
O pior é que as bases para que se desenvolvesse a análise do direito de
defesa foram lançadas há quase um século e meio pela celebrada obra de OSKAR

VON

BÜLOW3, que é considerada como o marco inicial da ciência processual civil4.
A mais provável explicação para esse fenômeno é o forte ranço privatista
1

DINAMARCO (Os institutos fundamentais do direito processual, Fundamentos do processo civil moderno,
t.1, p.112) denuncia justamente o atraso representado pela mera trilogia dos institutos fundamentais na obra
de importantíssimos estudiosos, tanto estrangeiros (como CHIOVENDA, CALAMANDREI, LIEBMAN e ANDRIOLI)
como nacionais (FREDERICO MARQUES e HÉLIO TONARGHI).
2
ENNIO CORTESE (Eccezione (diritto intermedio), Enciclopedia del diritto. v. 14, p. 150) reconheceu
justamente que o conceito de exceptio não recebeu a mesma atenção da doutrina do século XIX que o
conceito de actio: “il mondo scientifico ottocentesco individuò anche nel tema dell’eccezione qualla dialetica
fra momento sostanziale di cui aveva fatto il motivo dominante delle teorie svolte sull’azione Ma non ne
indagò seriamente le possibili ‘saldature’ che a proposito dell’actio invece ricercato com ostinazione, sebene
con risultati non sempre logici o coerenti”. Também pôs em relevo esse atraso, na doutrina latino-americana,
EDUARDO COUTURE (Fundamentos de derecho procesal civil, p.91) e, na doutrina brasileira mais recente,
CLENATO SIQUEIRA (A defesa no processo civil: as exceções substanciais no processo de conhecimento, p.53
e 245).
3
Di Lehrevon den Proce einreden und die Proce voraussetzungen, traduzido para o espanhol por Miguel
Angel Rosas Lichtschein, sob o título La teoría de las excepciones procesales y los presupuestos procesales.
Há disponível, igualmente, tradução para o português de Ricardo Rodrigues Gama, intitulada Teoria das
exceções e dos pressupostos processuais.
4
DINAMARCO (Instituições de direito processual civil, v.1, p.257) considera que a obra de BÜLOW a “certidão
de nascimento” do direito processual civil. De fato, o principal mérito do autor alemão foi expor a distinção
da relação entre juiz, autor e réu (que é de natureza pública) com a relação entre autor e réu, no plano do
direito material. O reconhecimento da autonomia entre a relação jurídica material controvertida e a relação
jurídica processual conduz à distinção entre o exame do mérito (à luz do direito material) e o exame de
admissibilidade da causa (cujo objeto é constituído pelo que BÜLOW chamou de pressupostos processuais, e
que a doutrina brasileira atual chama de pressupostos de admissibilidade do julgamento de mérito, como
DINAMARCO, Instituições..., cit., v.1, p.254). Conseqüentemente, o autor esboçou alguns traços que
diferenciariam (ainda de modo incipiente) as exceções processuais das exceções substanciais (o que se denota
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que a ciência processual carregou até bem pouco tempo, vislumbrando a ação como um
direito orientado para a tutela de interesses privados, e não para a atuação do Estado, com
vistas à pacificação social e à afirmação do direito objetivo 5 . Sob a primeira ótica, o
direito de defesa tem muito menor importância; sob a segunda, ao contrário, a atuação do
réu é tão relevante quanto à do autor, pois ambos são os destinatários da tutela jurisdicional
e frente a ambos o Estado afirmará soberanamente o direito objetivo.
Já é possível adiantar que a compreensão atual das garantias de acesso à
“ordem jurídica justa” (CF, art. 5º, inc.XXXV), do contraditório, da ampla defesa (CF, art.
5º, inc.LV) e da isonomia (CF, art.5º, 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 com iguais
oportunidades por autor e réu.
Apesar de essa constatação não ser incomum entre os estudiosos do
direito processual6, 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.
Trata-se de postura metodológica equivocada, responsável por uma
construção insuficiente do fenômeno processual, sem a real dimensão da posição
processual do réu. Justamente nesse contexto é que DINAMARCO7 vem exortando a doutrina
a evitar considerar apenas o “processo civil do autor”.
Assim, pautamo-nos no conselho de LIEBMAN8 no sentido de que “[o]s
pontos de vista do autor e do réu (...) são contrastantes, dado o conflito de interesses
existente entre eles, mas se põem no mesmo plano e representam as duas visões
complementares de um mesmo objeto, não diferentemente do que ocorre em qualquer
do próprio título de sua monografia).
Novamente, socorre-nos o ensinamento de DINAMARCO (Os institutos fundamentais..., Fundamentos...., cit.,
t.1, p.120): “[e]m processo civil, a tradicional pujança da teoria da ação e o preconceito do processo a serviço
da tutela de direitos, mais a real expressão da ação como garantia inafastável ao Estado-de-Direito, levam a
doutrina a quase deixar na sombra o jus excepcionis”. Como veremos em momento oportuno, essa mudança
de foco do direito processual decorre da constitucionalização das garantias processuais, a partir de metade do
século XX, de modo que a função do processo passou a ser a realização de justiça (assim, JOAN PICÓ I JUNOY,
Las garantias constitucionales del proceso, p.21).
6
Veja-se, por exemplo, que AMARAL SANTOS (Primeiras linhas de direito processual civil, v.2, p.187)
lecionava que tanto o direito de ação como o de defesa “se identificam como direito à prestação jurisdicional
do Estado. Direitos da mesma natureza”.
7
Instituições de direito processual civil, v.2, p.294.
5
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fenômeno jurídico, que pode e deve ser considerado dos seus dois lados”.
Em suma, propomo-nos a empreender ampla revisão do direito de defesa,
de modo a adaptá-lo à realidade constitucional e infraconstitucional do direito processual
civil brasileiro atual, enfocando as conseqüências dessa alteração de prisma sobre a
estrutura do processo.
Para essa empreitada, mostra-se indispensável investigar se a tutela
jurisdicional outorgada pelo juiz, exclusivamente no tocante à verificação da regularidade
do processo e do procedimento, realmente leva em conta a paridade de autor e réu (tema
que ocupará o item 4.3, infra).
Propomo-nos, nesse terreno, a demonstrar que a tutela jurisdicional
outorgada a autor e réu quanto à fiscalização da regularidade do processo é praticamente
idêntica, sendo aceitáveis (à luz da Constituição Federal) apenas aquelas diferenças
inerentes à posição processual de um (que rompe a inércia do Estado-juiz, por meio da
demanda inicial) e de outro (que é chamado a atuar em processo já previamente
instaurado).
Outro aspecto que merece detida apreciação concerne aos limites da
atuação judicial ex officio, no exame do mérito do processo, em prol do autor e do réu. Os
fenômenos são equivalentes considerando-se os dois sujeitos da relação processual, mas
sua projeção mais destacada está na posição do réu, já que a sua resposta é dispensável
para que o processo caminhe de modo válido, ao passo que a demanda inicial, proposta
pelo autor, é, por muitos, considerada pressuposto processual de existência.
Por isso, justifica-se a tratativa reservada ao item 5.5, infra, por meio da
qual nos propomos a demonstrar que a atuação judicial encontrará seus limites apenas: a)
no núcleo da causa de pedir remota (fatos principais) e no pedido formulado pelo
demandante; e b) nas raras disposições expressas de lei que exigem provocação do
interessado para alegação de determinadas matérias. Dentro desses limites – que são bem
amplos – o juiz goza de grande liberdade decisória.
Figura também no rol de nossas principais preocupações perquirir se a
defesa do réu constitui em todo e qualquer caso também uma demanda dirigida contra o
8

L’azione nella teoria del processo civile, Problemi del processo civile, p.23, tradução nossa.
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autor9 e, em caso afirmativo, verificar as conseqüências dessa tomada de posição10.
O exame dessa questão, tradicionalmente, se restringe ao limitado campo
da reconvenção (e institutos similares que encerram contra-ataque do réu ao autor)11 e, em
grau muito menor, da exceção substancial12, temas a que dedicamos os capítulos 5 e 6,
infra.
Tais institutos constroem-se a partir da idéia básica de que há efetiva
diferença entre o réu que se limita a “resistir” e aquele que “contra-ataca”. Procuraremos
demonstrar – sobretudo à luz das garantias constitucionais de ação e defesa e do princípio
da isonomia – que essa distinção não pode continuar sendo feita de forma estanque, pois
ela é responsável por manifesta (e inaceitável) inferiorização da posição do réu no processo
civil brasileiro.
A contribuição original às letras jurídicas nacionais – requisito necessário
a uma tese de doutoramento – reside justamente na resposta às duas últimas questões acima
analisadas, as quais se assentam sobre uma base metodológica comum, que é a análise do
processo civil sob a perspectiva do réu. Esses temas centrais estão tratados nos capítulos 5
e 7, infra, a partir das premissas assentadas nos demais.
Importa esclarecer, antes de encerrar, que a tratativa dos temas acima
enunciados limitar-se-á àquilo que tradicionalmente se denomina de “processo de
9

A propósito, AMARAL SANTOS, embora se referindo apenas ao fenômeno da reconvenção, enunciou idéia
que ilustra muito bem o espírito que nos norteia: “a primeira vista poderia causar espécie, atendendo-se que a
relação processual se dirigia no sentido de obter uma decisão tendo por objeto a pretensão do autor contra ou
em relação ao réu, nela viesse este interferir, não mais nessa qualidade e, invertendo as posições, pudesse, na
mesma relação, dela servir-se para obter uma decisão tendo por objeto uma pretensão sua contra o autor. O
engano reside no esquecimento da natureza e mais caracteres da relação processual. Essa pertence ao direito
público e não ao direito privado das partes” (Da reconvenção no direito brasileiro, p.119).
10
Podemos afirmar que, na literatura jurídica nacional, o problema jamais despertou maior interesse (ao
menos à guisa de uma tratativa mais profunda). Na doutrina estrangeira mais antiga, ALBERTO DOS REIS
questionou-se se “será lícito ao réu, quando não deduza reconvenção, formular pedidos na contestação?”
(Código de Processo Civil anotado, v.3, p.40-41). Todavia, rigorosamente o renomado tratadista lusitano não
chegou a debruçar seus esforços em responder à indagação por ele mesmo formulada. Mais recentemente, o
estudioso italiano ALBERTO A. ROMANO, em sua monografia L’azione di accertamento negativo, denunciou
logo no capítulo introdutório (sob o sugestivo título Per l’esistenza di una’autonoma azione del convenuto,
p.1 ss) a falta de atenção dos estudiosos com “lo stimolante problema dell’esistenza, a fronte della domanda
di giustizia dell’attore, di uma vera e própria ‘controdomanda’ di rigetto formolata dalla parte nei cui
confronti è instaurato il giudizio, da proporre per base di un concetto di ‘azione del convenuto’“.
11
De fato, continua-se a divisar as hipóteses de simples defesa daquelas que manifestam contra-ataque (em
especial a reconvenção, e fenômenos a ela correlatos, como o pedido contraposto, a declaratória incidental, e
as “ações dúplices”).
12
Essa limitação da doutrina é igualmente identificada por ROMANO (idem, p.2-3): “la questione
dell’autonomo interesse del convenuto al giudizio risulti per intero ignota alla dottrina, costretta entro gli
spazi angusti segnati dai temi contigui dell’eccezione e della mera diffesa”.
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conhecimento”.
O estudo da posição do réu no cumprimento de sentença e na execução de
título extrajudicial exigiria que fossem lançadas bases sólidas para correta compreensão
sistemática desses fenômenos após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006. Essa
investigação traria grande e indesejável risco de desvirtuamento do objeto da tese13, sendo,
pois, de rigor confiná-la a limites mais estreitos.

13

DINAMARCO ao introduzir e delimitar o objeto de sua obra Litisconsórcio denunciou a existência de um
“[v]elho e atávico vício de perspectiva induzem-nos tradicionalmente a considerar os institutos de direito
processual pelo prisma exclusivo do judicium, como se a este se reduzisse o campo do exercício da
jurisdição. Esse preconceito metodológico alastra-se indesejavelmente por nossa ciência, talvez em função da
prioridade histórica da cognição ante a execução forçada, como se os fenômenos de seu interesse não
tivessem projeção nem relevância nas suas manifestações in executivis, ou como se tais manifestações
devessem ser objeto de ciência à parte.” (Litisconsórcio, p.59). Todavia, o eminente professor do Largo São
Francisco acaba rendendo-se a esse prisma de análise centrado no “processo de conhecimento”, o que
faremos aqui também. Hoje, qualquer incursão sobre o terreno do (antes chamado) “processo de execução”
tornou-se, com muito maior razão, ainda mais perigosa, face às profundas mudanças operadas pelas Leis n.
11.232/2005 e 11.382/2006, que extinguiram de modo (quase) completo o processo autônomo de execução
por título judicial, reduzindo-o a mera “fase” do que se passou a chamar de “processo sincrético”. Ademais,
foram procedidas profundas mudanças no regime de defesa do executado, denominando de “impugnação”
sua resposta ao cumprimento de sentença e alterando profundamente o regime dos embargos à execução de
título extrajudicial. Entrar nesse campo movediço seria receita certa para que nos desviássemos do rumo
traçado.
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CONCLUSÕES

1.

A análise das teorias “clássicas” sobre o direito de ação revela, em

primeiro lugar, que o direito de defesa sempre foi relegado a um plano secundário pela
ciência processual civil e, em segundo lugar, que todas as teorias dualistas embora
preocupadas apenas com a posição do autor, de um modo ou de outro reconheceram
implicitamente que o Estado-juiz também outorga ao réu tutela jurisdicional. Essa
constatação, contudo, não produziu resultados concretos na construção e interpretação dos
institutos processuais que sempre foram examinados sob a ótica incompleta do autor.
Essas teorias sobre o direito de ação, apesar de terem sido fonte de
inúmeros debates ao longo de décadas, perderam, em grande medida, utilidade atual, já que
o conceito de ação só pode ser extraído à luz do sistema constitucional de cada nação. De
qualquer sorte, o estudo dessa doutrina revela-se útil por duas razões fundamentais:
mostrar que as diversas teorias construídas sobre o tema se completam, cada qual
desvendando um aspecto ou faceta do direito de ação; e sinalizar que o direito de defesa é
digno de igual importância e destaque como instituto fundamental do direito processual
civil.

2.

A superação das teorias “clássicas” sobre os direitos de ação e defesa

decorre da consciência de que tais garantias têm assento constitucional, na categoria dos
direitos fundamentais. Tem-se aqui manifestação inequívoca do fenômeno por muitos
denominado “constitucionalização do direito”.
Sob o prisma constitucional, a primeira e mais simples projeção do
direito de ação é o direito ao processo, garantindo que qualquer reclamo do jurisdicionado
possa ser levado ao Estado-juiz e receberá alguma resposta devidamente motivada.
Todavia, o direito de ação não se esgota aí, pois engloba o direito à tutela jurisdicional que
se consubstancia, primordialmente, na sentença de mérito, que examina e compõe o litígio
levado à autoridade judiciária. A evolução da compreensão dessa garantia constitucional
implicou o reconhecimento de que o direito de ação não se resume à outorga pura e
simples de tutela jurisdicional por meio da sentença de mérito, mas exige que o comando
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contido na decisão jurisdicional se embase em um devido processo legal, e que produza
resultados práticos efetivos, adequados e tempestivos.
Desse caminho evolutivo extraem-se duas importantes conseqüências: a
primeira é o reconhecimento de que o processo é instrumento público de solução de
conflitos, não se prestando unicamente para satisfazer pretensões, mas sim a outorgar tutela
jurisdicional a ambos os litigantes, em especial àquele que tem razão14; a segunda é a de
que o direito de ação não se exaure no ato de iniciativa processual (demanda inicial), mas
se desdobra em um feixe de posições jurídicas exercitáveis ao longo de todo o processo
com o objetivo de obter a tutela jurisdicional.
Situados os contornos do direito de ação dentro dessas novas fronteiras, é
evidente que ele se aproxima e se confunde com o direito de defesa, pois, por imperativo
da garantia de tratamento isonômico e paritário, ambos se materializam num conjunto
(quase) igual de poderes exercitáveis ao longo do processo, para obtenção da tutela
jurisdicional. As únicas diferenças entre ação e defesa toleradas pela ordem constitucional
são aquelas que sejam inerentes à posição de iniciativa tomada pelo autor.
Assim, ação e defesa, como categorias fundamentais do direito
processual civil, acabam se fundindo e se diluindo em torno do conceito de tutela
jurisdicional15. Sem prejuízo dessas seguras conclusões, não abandonamos a terminologia
tradicional, que denomina o autor titular da ação e o réu titular da defesa. Todavia, não há
mais como qualificá-los como “aquele que pede e aquele em face de quem é pedido”,
respectivamente, mas sim abraçar a concepção de que autor e réu são os “sujeitos do
contraditório”.

3.

A análise do direito de defesa no plano infraconstitucional revela

abertamente que ele se desdobra num rol extenso de meios de “resposta”, a maioria
conotado por uma tipicidade marcante, herança de sistemas que precederam o Código
vigente.
14

Para DINAMARCO, eleger a “ação” como pólo metodológico do processo civil está “subliminarmente
influenciado pela falsa idéia de que o processo existe para satisfazer pretensões, não para dar tutela a quem
tiver razão.” (Das ações típicas, Fundamentos..., cit., t.1, p.332).
15
Exatamente assim CASSIO SCARPINELLA BUENO pontuou que “a ação deixou de ser o pólo metodológico
do direito processual civil, sendo substituído pelos conceitos e pelos desdobramentos da ‘tutela
jurisdicional’” (Curso..., cit., v.1, p.333).
X

Em regra, as formas e denominações estabelecidas para os diversos meios
de resposta do réu são inteiramente dispensáveis. O que importa, em substância, é separar
os meios de resposta do réu que concernem à regularidade do processo, e aqueles que
tocam o fundo da demanda inicial (defesas processuais e defesas de mérito).
Quanto às defesas processuais do autor e do réu, procuramos demonstrar
que elas tendem a uma íntima aproximação, existindo um rol bem extenso e variado de
matérias de cunho processual que podem ser alegadas por ambos os litigantes. Todavia,
pela posição assumida pelas partes na relação processual, o elenco de “defesas
processuais” passíveis de alegação pelo réu é bem maior do que aquele disponível ao autor.
De qualquer sorte, em ambos os casos, a regra quase absoluta é de que o controle da
regularidade do processo deve ser feito de ofício, havendo pouquíssimo espaço para
matérias cuja cognição depende da alegação do interessado.
No tocante as respostas de mérito, a doutrina largamente dominante as
divide entre aquelas que configuram simples defesa e aquelas que encerram contra-ataque.
Apenas nessa segunda categoria haveria propositura de demandas em sentido estrito,
mediante as quais se exercitaria uma nova e diferente pretensão processual, importando
assim na ampliação do objeto litigioso do processo. Essa é a posição tradicional em
doutrina, que em momento subseqüente do trabalho tivemos ensejo de criticar.

4.

Na categoria das defesas de mérito, dois métodos de análise (cunhados

em tempos remotos) continuam sendo correntemente aplicados: a separação entre as
matérias que constituem defesa direta e indireta, e a distinção entre as matérias de defesa
passíveis de cognição ex officio e aquelas que dependem da provocação do interessado. As
defesas indiretas e que só podem ser conhecidas se invocadas pelo interessado, se
costumam denominar de “exceções substanciais”, instituto de contornos fortemente
inspirados na exceptio do direito romano clássico.
Todavia, a análise atenta desses dois métodos de análise expõe que
ambos são imprestáveis para caracterização dos poderes do réu no processo.
Primeiro, é dificílima a distinção entre matérias de defesa diretas e
indiretas e, ademais, ainda que fosse possível fazê-la de modo consistente, sua relevância
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desponta apenas no momento do julgamento, em que o juiz, se necessário, lançará mão das
regras que distribuem o ônus probatório.
No mais, a separação entre matérias cognoscíveis ex officio e ope
exceptionis tem utilidade apenas no caso de omissão do réu e, não bastasse, esbarra em
duas dificuldades: o direito positivo não se preocupa em fazer tal definição na esmagadora
maioria dos casos e, quando o faz, não se baseia em critérios objetivos e lógicos, mas sim
se deixa influenciar por concepções remanescentes de épocas passadas.
Concluímos, a partir daí, que o conceito de exceção substancial mostra-se
de todo inútil, cumprindo-nos buscar no campo processual os parâmetros para delimitação
das matérias que o juiz pode conhecer ex officio. Isso porque o direito material só fornece
respostas a essa investigação nas raras situações em que se exige expressamente a
provocação do interessado ou impõe a cognoscibilidade ex officio.
A análise acerca de matérias que o juiz pode conhecer de ofício e aquelas
que dependem de argüição do interessado, feita à luz do direito processual civil, trilha os
mesmos caminhos considerando-se as posições do autor e do réu.
Todavia, essa perquirição tem maior projeção e relevância quanto às
matérias que beneficiam ao réu no julgamento da demanda inicial. Afinal, o autor suscita
as matérias que lhe são favoráveis na demanda inicial, sobrando pouco espaço para que o
juiz precise conhecer de outros pontos relativos à mesma pretensão. O fato de a demanda
do réu ser dispensável para validade do processo e para seu regular caminhar torna muito
mais relevante que se examinem as matérias que o juiz pode conhecer ex officio.
Após esse profundo exame, alcançamos a conclusão de que, excluídas
aquelas matérias que a lei determina que o juiz não conheça de ofício, as demais poderão
sê-lo, constituindo-se aqui como limites apenas o núcleo fático da causa de pedir invocada
pelo autor (fatos principais da demanda inicial) e o próprio pedido por ele formulado.
Nessa mesma medida, o juiz pode exercer seus poderes instrutórios livremente.
Não olvidamos que, na prática, é difícil que o juiz tenha elementos
suficientes para exercer todos esses poderes sem qualquer colaboração do réu. Todavia, na
hipótese de o juiz fazê-lo, é absolutamente importante que ele permita o prévio
contraditório, estabelecendo verdadeiro “diálogo” com as partes (em especial o autor).
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5.

Para além desse ponto, mostrou-se necessário investigar, no extremo

oposto, as situações identificadas pela doutrina majoritária em que a conduta do réu se
consubstancia em contra-ataque ao autor, mediante os quais exerce pretensão processual,
para o fim de ampliar o objeto litigioso do processo. Costuma-se identificar que o sistema
põe à disposição do réu os seguintes instrumentos: reconvenção, pedido contraposto,
contestação às “ações dúplices” e a demanda declaratória incidental.
A análise desses institutos indica como caminho seguro a fusão de todas
as figuras de contra-ataque do réu em torno da demanda reconvencional16, excluindo-se
dessa categoria a defesa nas “verdadeiras ações dúplices” (em que, em razão da natureza
do direito material deduzido, o réu pode receber tutela jurisdicional idêntica àquela
pretendida pelo autor, independentemente de apresentar qualquer resposta à demanda
inicial).

6.

A comparação entre os poderes que o juiz pode exercer de ofício para

julgar a demanda do autor em favor do réu, e os meios pelos quais ao réu se faculta contraatacar o autor, é que sinalizou o caminho para definir o objeto da defesa de mérito.
Nossa proposta foi a de relativizar o binômio “defesa / contra-ataque”
(que se justifica muito mais por razões históricas e por resquícios privatistas incompatíveis
com o ordenamento processual atual), classificando-se a resposta de mérito do réu à luz do
conceito técnico e estrito de demanda17.
Para chegar a esse resultado, consideramos uma larga série de
argumentos, sendo os principais os seguintes:
a) O primeiro e mais importante ato de exercício do direito de ação pelo autor é a
demanda inicial e, por razões de isonomia, o primeiro ato de exercício de defesa
deve ter efeitos tanto quanto possível iguais;
16

Como vimos, assim sustentou recentemente BONDIOLI (A sistematização da reconvenção..., cit.).
O vazio deixado pela excessiva amplitude dado ao conceito de ação e defesa é preenchido pelo conceito de
demanda (que sendo inicial ou incidental constitui a mais importante manifestação do direito de ação, pelo
qual o cidadão introduz no Poder Judiciário pedido de outorga de tutela jurisdicional plena). Aqui, nossa
proposta segue a diretriz já há tempos acolhida pela doutrina alemã, conforme noticia DINAMARCO (Das
ações típicas, Fundamentos..., cit., t.1, p.333): “[h]oje, os alemães praticamente alijam a ação, nos seus
tratados e nas preocupações monográficas. Falam de Klage, que é a demanda, ato de iniciativa e portador da
pretensão que constitui o objeto litigioso do processo, mas poucos dizem da Klagerecht, que é o direito de

17
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b) Não faz sentido reduzir a resposta de mérito do réu à alegação de matérias que,
salvo expressas exceções, o juiz já poderia reconhecer de ofício. A caracterização
da resposta de mérito do réu como demanda atende também a um imperativo de
ordem lógica;
c) Os meios de contra-ataque típicos já predispostos pelo sistema são, por várias
razões, manifestamente insuficientes para nivelar os poderes do réu em relação
aos do autor18. Aliás, eles são, antes, prova eloqüente da inferioridade da posição
do réu no processo e do atraso no estudo do direito de defesa em relação ao direito
de ação;
d) O êxito da proposta aqui apresentada depende apenas do estabelecimento de uma
nova moldura de interpretação da resposta de mérito do réu (para que se a
considere, sempre, demanda), sem que com isso se subverta o sistema (nossa
proposta é, pois, de lege lata, não de lege ferenda);
e) Ontologicamente não existe diferença entre a afirmação de um direito feita pelo
réu como defesa de mérito e como contra-ataque, constituindo-se em qualquer
caso o exercício de uma pretensão processual que poderia constituir objeto de uma
demanda inicial, autônoma;
f) A distinção entre pretensão e resistência (que era bem vincada por CARNELUTTI,
cuja lição persiste muito influente até hoje) carrega forte ranço privatista e não se
compatibiliza com o modelo processual atual;
g) Aliás, a negação de que o réu exerça pretensão processual ao apresentar resposta
de mérito deve-se à má compreensão da amplitude de cabimento da demanda
declaratória (em especial a negativa) e a resquícios do conceito de pretensão
material, que é intimamente relacionado à idéia de condenação a uma prestação19;
h) Na resposta de mérito do réu podem-se enxergar os três elementos da demanda
demandar ou (como diríamos nós) a ação”.
Parece-nos que nem mesmo a ampliação do cabimento dos meios “típicos” de contra-ataque já previstos
bastaria para a redução da posição de inferioridade do réu em relação ao autor, pois insiste na distinção entre
defesa e contra-ataque, contra a qual nos prostramos firmemente contra, mormente à luz da Constituição
Federal.
19
Assentamos ao longo da exposição que o conceito de pretensão processual é bem distinto do conceito de
pretensão processual, sendo o primeiro inútil para a ciência processual civil, e o segundo utilíssimo para
desenhar os contornos do objeto litigioso do processo.
XIV
18

(partes, pedido e causa de pedir), sendo ainda cabível a análise da sua
legitimidade, de seu interesse de agir e da sua possibilidade jurídica do pedido e
da causa de pedir 20 . Ou seja, a estrutura da resposta de mérito do réu é,
efetivamente, a de uma demanda, na acepção técnica estrita do termo.

7.

A alteração da perspectiva de análise da resposta do réu, por nós aqui

proposta, chega a ser sutil, pois, como dito, decorre principalmente da aplicação de uma
nova moldura de interpretação, baseada na superação da diferença entre defesa e contraataque do réu. A despeito disso, suas conseqüências são bem profundas.
Para começar, haveremos de redefinir os limites objetivos e subjetivos à
demanda do réu.
Quanto aos primeiros, a demanda do réu deve ser conexa à do autor (tal
como está textualmente previsto no art.315 do CPC para a reconvenção) e, quando o caso,
deve observar as limitações horizontais de cognição impostas em determinados
procedimentos especiais (que nos parecem limitações legítimas, mesmo à luz da garantia
constitucional de tratamento paritário entre as partes).
Quanto aos segundos, a presente tese convida a uma profunda reflexão
sobre a tipicidade do sistema de intervenção de terceiros do nosso CPC, que continua
repetindo as mesmas figuras que foram há séculos previstas nas Ordenações do Reino
Português. Sob o ponto de vista constitucional, não pode prevalecer a solução adotada pelo
nosso CPC de autorizar que a única demanda do réu que amplia subjetivamente o processo
seja a denunciação da lide. Parece-nos impossível impedir que, fora dos casos do art.70 do
CPC, o réu formule demanda em face do autor e de um terceiro (o que ordenamentos
estrangeiros denominam intervenção principal ou litisconsorcial forçada). Pelas mesmas
razões, não podemos vislumbrar óbice para o réu se litisconsorciar com terceiro para
demanda o autor (aplicando-se aqui a figura da intervenção litisconsorcial voluntária, que
doutrinadores de expressão sustentam existir no ordenamento brasileiro).

20

Independentemente das polêmicas em torno das condições da ação, das quais nos mantivemos
propositalmente afastados, assentamos nossa posição de qualificá-las como condições da demanda, em
coerência com o conceito de ação traçado ao longo da exposição.
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7.

Considerando-se que a resposta de mérito do réu configura demanda, é

evidente sua aptidão para ampliação do objeto litigioso do processo, e isso ocorre mesmo
que parta da exata mesma base fática e jurídica da demanda do autor. A demanda
declaratória incidental é evidência clara de que a ampliação do objeto litigioso do processo
não depende da ampliação da cognição judicial. O que importa é que haja pretensão
processual.
Como tal, a demanda do réu impacta diversos setores do sistema
processual, em especial a definição dos limites da coisa julgada e a indução de
litispendência.
A proposta aqui apresentada compatibiliza-se perfeitamente com a
técnica adotada pelo CPC brasileiro nesses terrenos, pois não desvirtua as normas que
limitam a coisa julgada material ao dispositivo da sentença de mérito (CPC, art.469 e 470),
mas apenas exige que o operador interprete a sentença de modo a considerar o julgamento
da demanda do autor e do réu. Ao invés de uma “operação lógico-jurídica” de
“identificação” de demandas, são necessárias duas, com todos os problemas já bem
descritos pela doutrina que enfrentou o tema (dos quais conscientemente nos esquivamos).
O mesmo raciocínio é reclamado na análise da litispendência.

8.

Embora não fosse nosso objetivo esgotar o exame de todas as

conseqüências que a tese aqui adotada traz para o sistema, optamos por identificar
algumas.
Com base nas premissas acima assentadas, enxerga-se de modo nítido a
autonomia da demanda do réu em relação à do autor, interpretando-se conjuntamente os
arts. 267, §4º e 317 do CPC, para extrair solução intermediária entre ambos. Procuramos
demonstrar que o ato de disposição da demanda, por qualquer dos litigantes, é (e deve ser)
ato unilateral (que não depende de anuência de outrem), mas não prejudica (e nem poderia)
a demanda do adversário. Pela mesma lógica, os vícios processuais que atingem apenas a
demanda de uma das partes não pode prejudicar aquela apresentada pela outra.
Por derradeiro, com o objetivo de reforçar que o método de análise aqui
proposto implica mudança de perspectiva de diversos institutos processuais, sinalizamos a
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necessidade de considerar que o réu também pode perfeitamente pedir antecipação de
tutela.

9.

Para encerrar: as ferramentas necessárias à mudança da perspectiva de

análise da posição do réu no processo civil estão há muito tempo à disposição do
intérprete, de modo que as propostas aqui apresentadas não carecem de qualquer alteração
legislativa, mas principalmente de uma mudança de mentalidade21.
E antes que se objete que a ampliação de poderes do réu (aqui alvitrada)
implicará em maior demora à prestação da tutela jurisdicional (ao arrepio do art.5º,
LXXVIII, da CF), importa lembrar que a efetividade do processo não se assenta
exclusivamente na celeridade processual 22 e, muito menos, na celeridade processual
conferida apenas à demanda formulada pelo autor.
Ademais, o reconhecimento de maiores poderes ao réu desponta
importante no (antes chamado) “processo de conhecimento”, para o qual o réu não é
chamado para cumprir obrigação insatisfeita, mas para participar do contraditório e
permitir que o juiz, ao final, elimine a crise instaurada entre as partes, dando razão a uma
ou a outra23.
Em suma, o autor só é autor porque correu antes ao Poder Judiciário. E o
réu não pode ser tratado como delinqüente, apenas por ser réu.

21

BEDAQUE vem destacando a importância desse aspecto, ao qual não se costuma dar muita atenção: “[é]
preciso, pois, iniciar um movimento com o objetivo de mudar a mentalidade de todos os que influem na
concepção e condução do processo. Não bastam alterações legislativas se o aplicador das regras mantiver-se
apegado ao formalismo estéril” (Efetividade do processo e técnica processual, p.53).
22
BARBOSA MOREIRA, aliás, arrolou como o primeiro “mito” do processo atual a “rapidez acima de tudo
(quanto mais depressa, melhor)” (O futuro da justiça: alguns mitos, Temas de direito processual – 8ª série,
p.5).
23
Bem deferente, contudo é a situação do réu na execução (de título judicial ou extrajudicial), que se instaura
pressupondo descumprimento de obrigação previamente reconhecida. Aqui, contudo, parece-nos que a mais
recente onda de reformas do CPC (Leis n.11.232/2005 e 11.382/2006) cuidou, em boa hora, de reduzir os
poderes do réu em opor-se à execução, sem que com isso se tenha violado o princípio da isonomia o qual, em
sede de execução, ganha contornos bem diversos, de modo absolutamente legítimo, aliás. Para além dessa
consideração, haveríamos de adentrar no espinhoso terreno que, logo na Introdução deste trabalho, havíamos
nos comprometido a não invadir.
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