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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 Ulpiano1, Modestino2 e Gaio3 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 Thibaut5, Savigny6, Martens7, Alibrandi8,
Levy9, Wenger10 e Kaser11, 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
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.
2
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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 romano12. 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 desenvolvimento14.
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 séculos16, e
transformou-se no Klagerecht (às vezes também grafado Klagrecht)17 germânico18, 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 Chiovenda20, Carnelutti21 e
Liebman22. No Brasil, José Frederico Marques23, Moacyr Amaral Santos24, José Carlos Barbosa
Moreira25, Cândido Rangel Dinamarco26, Luiz Fux27, Araken de Assis28, Arruda Alvim29 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 fortes33.
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 actio37.
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 Tucci38, 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.
"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).
38
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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 réu41, 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 diverso42. 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.
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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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 hoje708, mas com raízes bem definidas na cognitio extra ordinem
romana709, 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 direito710, 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.
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).
708
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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 Civil712, 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
712

Barbosa Moreira, O novo processo civil brasileiro, p. 103.
Art. 338 do projeto do novo Código de Processo Civil.
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