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Resumo: O estuds busca identifícar os limites da dispensa do ônus da impugnação especificada atribuída
ao defensor público pelo Código de Processo eivil de 2AL5'.
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1

lntrodução

O Código de Processo Civil de 2O15 rnantém para o réu, em Seral, o ônus
de impugnar especificadamente as alegações de fatos e os fundamentos de direito

'

apresentados pelo autor na petição inÍeiaf. Todavia, para privi:legiar o direito de defesa
e os seu.s consectárÍos legais e eonstitucio,Rais, o encargo, q,ue jâ era abr'andado no
0ódigo anterior para o advogado dativo e para o curador especial, foi agora também
flexibilizado para o defensor pú,b;tico.
A novidade feva a uma indagação: há limites para o uso dessa nova prerrogatíva
processual pela Defensoria Pública?
O pr'esente estudo objetiva contr¡buÍr, alnda que brevemente, para a construção
de uma resposta que permita, a um só tem,po, ampliar o rol de instrumentos voltados
a assegLrrar a pari$.ade de armas e a efetividade do direito de defesa das partes
assistidas pela Defensoria Públíca, exigências impostas pelo princípio do contraditório,
e fazer com que o uso dessa prerrogatíva não se coloque como um obstáculo para
q:ue a decisão de mérito, justa e efetiva, possa ser proferida em tempo razoâvel"
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2

O reforço do papel instituci;oñâl da Defensoria Púhlica no
CPC de 2015

Civilde 2O15 reforçou a in'rportâneÍa do papel lnstitucio,nal
da Defensoria Ptlblica em inúmeros dispositivss'
De acordo com o novo diploma, incumbe ao Estad,o prornover, sempre que
possível, a solução consensual dos conf[Ros, cabendo aos iuízes, advogadog,
defensores públicos e memb,ros do Min'istério P'útblico egtirnt¡Faro empÍego d:os meios
alternativos à jurisdição, inclusive Ro curso do processo, como é o caso da conciliação
O Código de Processo

e da mediação (art' 3s).
A curadoria especial será exercida pela Defensoria Púbfica, devendo o iuiz
juízo,
nCImear curador especial ao incapaz, pa(a o exercíeio da swa amplir defeaa em
enquanto durar a incapacidade, senrpre que ele não tiver r€:pr€sentante ou se os
interesses deles colidirem, e ao réu revel preso ou citado por edlital ou com hora
certa, também enquanto não fsr constituíd,o advogado (arL 72).

O direito à gratuidade de justiça ganhou espaço no próprio Cédþo, com

a

enumeração, não exaustiva, das despesas prooessuais por ele atcançadas (art. 98),
inclusíve o depósito da importâneia de cineo por eerÉcr nas ações resoieó,rias (art

968, g1s)"
Ao defensor público incumbe, sempr€ que notificado pelo jt¡iz da Çausa sobre a
existência de diversas demand'as individ:uais nepetltlv'es, aval'iar as possít¡eis medidas
a serem adotadas na forma da legisfação que regula o processo coletivo, dentre as

quais a propositura da ação transind'ividual (art- 139; i'nc. X).
A defesa integrale gratuita dos direitos Índivíduais e coletivos dos necessitados,
a orientação jurîdíca e a promoção dos direitos hu,manos, fu,nções institucionais da
Defensoria Pública, tambtám encontraram no Código de Processo de 2015 expressa
referência (art. 185).
As prerrogativas do prazo em dobro para tod,as âs fftâIlifestações processu,ais
e da intimação pessoal também estão "reafinnadas no nov.o Código,l que ainda
assegurou a intimação judicial da parte. patrocinada pela Defenssria Púb'lica semp.re
que o ato processual depender de providência.ou infornnação que sornente o própris

assistido possa realizar ou prestar (art. L85, caput, $1e e g2n)A participação do defensor públieo na audiêncí4, de conciliação ou de mediação
que inaugura no Código de 2O15 s rito comum é ass-egurada ãos assistidos tambérrt
como uma garantia da sua ampla defesa (art. 334, Sgs).
Relevante alteração, em especial para o o$eto do présente estudo, está nø
dispensa do ônus da ímpugnação especificada dos fatos na cor,Éestação pelos

.

C"r

g4e)
185, "*"cã"

92

p*"

*

(arL.
rasos em que houver prazo especifico estipulado na lei para a Defensoria Pública

R. bras. D¡r. proc.

-

RBDpro

2QL7'
i Belo Hor¡zonte, ano 25, n.97, 9.91"101, jan./mar'

defensores publicos, ao ¡ado do advogado dativo e do curador especial, não mais
ss pr'êsumindo verdadeiras, quando se justificar'a utilização dessa prerrogat¡va, as
alegações de fato do autor constantes da petição inicial (art. 341, parâgrafa único).
Nos litígios envolvendo a posse coletiva de imóvel, a Defensoria Pública será
inümada semprs que no polo passivo da demanda figurar um grande número de
envolvidos e entre eles houver pessoâs em sifuação de hipossuficiência econômica,
sem Þleju'rzo da citação pesssal ou por ed'ital dos ocupantes (art. 554), bem como
para comparecel' na aud'iêncía de mediação a ser designada nos casos de posse
vefha, antes da apreciação da liminar reguerida na ação possessér:ia (art. 565, 52s).
lncumbe, aji'nd,a, ã Defensoria Pú'b,lica, no Côdþo de Processo Civil de 2frL5,
sem preJuízo das demais funções institucionais previstas na Constituição2 e na
Þgislação específica,3 prCIvocar s exercício da jul.isd,ição vol'untária {art. 72A1, suscitar
o incidente de assu¡nção de competênci'a (art. 947, gLe) e req,uerer a instauração do
novel inci'd,ente de resolução d,e dernandas repetitivas (art. 977, ltl).4

3

Considerações sobre a dispensa do ônus da impugnação
especificada

Como regra geral, e em .s¡¡¡apartida à exþência d.irecionada ao autor para
que ele exponha, na petição ilricial, de forma âdeq:u66¿ e precisa, os fatos e os
fundamentos ju:r-ldicos do seu pedido {.art. 319, lll), ineumbe ao réu alegar na
contestação toda a nra;téria de defesa ao processo e ao pedido do autor, expondo as
respectivas razões de fato e de direits (arts. 336 e 337), bem gomo se nnan,ifestar
precisamente sobre todas as a{egações de fato constantes d'a ÞetiÇão i,nici.al {art.
341, pri'meira parte),
Cuida-se, para M,oacyr Amaral Santos, de requisitos i,ntfínsecos da contestação,
aos quais ai,nda se somam a apresentação, pelo réu, dos documer¡tos destinados a
Brovar as suas alegações e a especificação das provas que ele prete,nde prod,uzir.s
Da manifestação do réu sobre as alegações de fato do autor pode resultar a
impugnação em s'i,n que as tornarão controvertÍdas nos autosn com as eCInsequências
processuais r,espectivas, mas tambérn a admissão ou a confissão. lmpugnando, terá
o réu que fornecer na

contestação, de rnodo adequado, as razões dessa impugnação,

2 Constituição
da Reprlblica, art, !34 clc art 5e, LXXIV
"u Lei Complementar ne 80/1994, art, 4e.
Cf., sobr,e o ponto: SCHWARTZ, Fabio. O novo CPC e os atlanços legislativos gue contribuern na superação
das obstáculos e naàfirrnação da vocaçãa instítueional da Defens;oria Pública para atuaçãa na tutela ealeti.va.
Salvadoi: JusPodivm, 2015. (Coleção Repercussões do Novo CFC, v.

SOUSA, José Augusto Garcia de (Coor'd.).

. V Defensoria Pública). p.187-204.
" SANTOS, Msacyr Amaral. Frímeiras linf¡as de direito Bracessual
2408. v.

R"

civil. 24. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva,

2.p.224.
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dizendo por que as a,legações nãg são verd,adeiras ou pori que, na verdade, sq
diversas daquelas expostas pelo
i!
O não atendimento do prlncíp'io d.a csncentração impede que o r.eu, apOs
ä
contestação, deduza novas afegações ern sua defesa. A demanda se estabiliad
portanto, com os Õontornos apresentados pelo rêq com a eontestação.7 As exceçõsËf
ficam por conta' d'as alegações relatÍvas a'drireRo ou a f'ato su'pe¡rvenientes, qut
€sca,pam das amarras da preelusão, e d.as rnatérías que podem ser conhecída$
de oflicio pelo juiz ou q,ss, por expressa autorizaqãa legal, podem ser fonrluladas a
qualquer tempo e grau de jurisdição pelas partes larl. 342).
Da mesma forma, o não atendimento do ônus da impugnação espec¡ficada
acarreta a presunção relativa de veracldade das a,legações de fato não enfrentadas
pelo réu na contestação, dispensando o autor, em regFa, d'e suportan o ônus da sua,
prova (ar|. 374), Aqui as exeeções ficam por conta das ategações de fato a respeito
das quais a leÍ não admite a confissão e daq,uelas contrárias à defesa eonsiderada em
seu conjunto ou, ainda, quando a lei exige determinada prova considerada inerente à
substância do ato e a petíção lnicial não a tiver trazido aos autos (arl. 347-, segunda
parte e incisos).
Estão dispensados do ônus da impugnação especificada dos fatos o defensor
público; o advogado dativo e o crlradorespeeial(art. 341, parâgra'fo únicoi. A novidade
no Código de Processo Civil de 2015 está na dispensa, a pr.incíplo generalizada,
atribuída à Defensoria Púb'lica.
A legislação processual anterior já reconhecia ao advogado d:ativo e ao curador
especial (e também ao Ministério Prib:tico, sujeito processLl.al não referido no Código
de 2O15) a dispensa da impugnação espeeificada dss fatos,s ad,nriti'ndo a chamada
defesa par negativa geral, com amparo na afirmação, simples, de que as alegações
do autor não eram verdade'iras.
Para Humberto Theodoro J'únior, a negativa geral se justificava na med,ida em
que, "em tais circunstâncias, o relacionamento entre o r€presentante e o repregentado
não tem a intimidade ou a profundÍdadd que é com$rn entre os clientes e seus
advogados normalmente contratados".e _
Também para Leonardo Greco, nos casos em que a eontestação é oferecida pelo
advogado datÍvo ou pelo curador especial, "o réu se encontra em pos.ição de franca

auto'r.6

,

.

6

SANTOS. Primeiras linhas de direito processual civit,

p.224.

'1 CPC/2AL5, art.329, ll.

I

e

CPC/L973. art. 3O2, parágrafo único.
Humberto. Curso de díreito processual civi!:teoria geral ds direito processual civil, processo
de conhecirnento e procedimento comum.56. ed, rev., atual. e ampl. Rio de Janeirs: Forense, 2OL5.v, l,p,
79ç79L. Cf., ainda: NUNES, Jorge Amaury Maia. Çomentiârios ao Côd.ígo de Frocesso Civí\. ALvlM, Angélia
Arruda et al. (Coord.). São Paulo: Saraiva, 2076, p.462; DIDIER JR., Fredie, Curso de direito processuat civil:
introdução ao díreito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 17. ed. Salvador: Juspod¡vm,
THEODORO -lÚNtOR,

28L5, p.652.
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m em relação ao autor, no exercîcio do seu d:ireito de defesa", encontrando

do ônus da impugnação especificada fu,ndamento na paridade de armas,
¡$spensa
pela gar:antia do contraditório, uma \rez que não existe o vincu,lo de confiança
ao adequado conheeímento d'os fatos da causa pelo defensôr e das
*¡e conduziria
capazes,dc favorecdr a posição juridica do assistido.lo

$ovas

controvêr€ia sob-re a matéria de fato produzida pela dispensa do
especificada Boderá repercutir na atuação da ¡uiz, eorn reflexos
ônus ôa impugnação
p,t'ocesso, na medid:a em que, gu'iado pe'[o dever de
diretos no tempo de duração do
partes þualdade de tratamento (arts.7'e e 139, l), poderá e{e, de oftcto,
essegurar às
prova para a demonstração de to.d'Fs as alêgações d,e fato
determinar a produção de
relevantes para a formaçãs da sua convicção (art. 37O).
Botencialmente
Há reflexos ainda na posição ju'rîdica do autor, com a confirmação do ônus
da prova de todas as suas alegações d,e fâto, fruto da presurnida controvérsia que
decorre da defesa por negativa geral iart. 373, l), bem como no desenvolvime'nto
da relação processual em si, com a proibição do julgamento antecipado parcial do
A presum'ida

pedido incontroverso (aft. 356, l).
Decorre desses reflexos uma sobrecargada atividade de organízaçâo do processo,
que alcança lnclusive a fase instrutória, uma vez que todas as al'egações de fato do
autor poderão exþir a produção de outras provas além daquelas já Þvqdas aos autos.
Aconteee q,ue um sistema processual civil voltado, desde a"s suas norrnas

fundamentais, a torn,ar efetivo o direÍto de as partes obterem, ern prazo razoâvel, a
justa e integral solução do conflito, por meio de um instrumento capaz de assegurar
a paridade de armas e o efetivo contraditér'io, animado pelo coqÞortamento probo e
colaborativo de todos os envolvidos (arts, 4e a7e), não pode conviver com a atribuição
de prerrogativas não justificada pelas circunstâncias de fato subjacentes, em
especial quando de{as possa decorrer a quebra desses cCIrnpro:n'¡issos, coim prejuízos
concretos para as partes.l1

10 GRECO, Leonardo. lnstituições de Processo Cívil. 3. ed.
11 A especial dificuldade de acesso às informações pela

Rio de Janeíro: Forense, 2AL5. v. ll. p. 62.
defesa já foi reconhecida pefo SuperiorTribunal de Justiça
como justifieativa para a dispensa do ônus da impugnação especificada em acór'dão proferido na vþência do

CPC/L973, como destaca Heitor Vîtor Mendonça Sica nos seus comentários ao aft. 34L do CPCI2015 (ln:
Breves comentârios aa novo Código de Processo Civil. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim ef ai (Coord.). 2 ed. rev"
e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2OL6. p. 982). Segue trecho relevante da ementa: "- N,as eitações

fictas (com hora certa ou por edítal) não há a certeza de gue o réu tenha, de fato, tomado ciência de que
está sendo chamado a juîzo para defender-se. Tratã-se de uma presunção legal, criada para compatiþílizar a
obrigatoríedade do ato citatóris, enquanto garantia do contraditério e da ampla defesa, com a efetividâde da
tutela jurisdicional, que ficaria prejudicada se, frustrada a citação real, o processo fosse paralisado sine díe, Diante da precariedade da citação ficta, os revéis assim incorporados à relação processual não se submetem
à regra do art. 322 da CPC, sendolhes dado um curador especial, consoante determina o art, 9e, ll, do CPC.
- Dadas as circunstânciâs em que é admitido no processo, o curador de ausentes não conhece o réu, não tem
acesso a ele, tampcuco detém informações exatas sobr,e ss latos narrados na petição inicial, tanto que o
parágrafo único do a¡L 3O2 do CPC não o sujeita à regra de impugnação especifica, facultando a apresentação
de defesa por negativa geraf " (STJ, Resp. 1-.009.293/SR Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3e Turma, julgado em
06 / A4. / 2A LA, D Je 22 / O4 / 2ALO).
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Defesa por negativa gerar pera DefensorÍa púbrica:
regrâ ou
exceção?

Partindo da premissa de que as prerrogativas
gfoc€ssuaís
partes, ora aos seus representantes,
oepenãem
para*uu
da necessid,ade de efetivo reeq,uílí,b_r:io
da Bosþão "iur.rrd,ica doS su:ieitos na
relação
pr,ocessual, fruto d,a garantia
do contraditório e da partdade
de
arffì,ar
p dispensa do ônus da impugnação
especificada d,as aregações de
#i"åär,:i:::;
públieo, prevista de forma generabzada
no par,ágrafo ú,nico da art. 34:.,
dacódigo de
Processo Civit de 2AL5, impõe
algumas reflexõJs.
É hportante destacar, de iníc¡e,
0"" r o""sa por negativa gerar continuará.
assegurada â Defensoria Públiea quando
o ô,rgãa esüver no exercício da curadoria
especial (art. 7 2, parâgrafo ú,nlco).
Têrn d'üreito à nomeaçãs do curador
especiar, em ror não exaustivo, (i)
o
incapaz sem representante legal
ou com lnteresses colldentes, enguanto
durar a
incapacidade (art' 72, l), (ii) o
réu revel, preso ou eitado por edital
ou com hora certa,
enquanto não constituir advogado
{art. 72, fi), (iií) o me.ntalmente incapaz ou que
esteja impossibitítado de r-eceber
a citação {art.245,ss4s e 5e), (ív)
o ausente (art.
67L' l)' (v) o incapaz, q.uand'o concorrer
na par:ti,rha com o seu representante
e houver
cofisão de interesses (art' 677.,
ll), e (vi) o interditando sem advogado
constituÍdo
(art. 752, S2s)..
Em to..dos esses casosr como
se pode notar, há uma d.ificurdade, rear
ou
presumida' de acesso às
ínformações necessárías as exercício
da
defesa
que
justifica a dispensa do
ônus d,a impugnação especificada.
coms anotam D'iogo Esteves e Frankryn
Roger Alves sirva, a atuação d,o
curador especial objetiva assegurar
o equilil,brio da reração processuar, garantindo
aos ind'ivíduos que se encontr€m
em posição de vulnerabilidad,e a ampla
defesa e
o exercicio do contraditório, circunstâncía
fática (a posição de ínf,erioridade juricica)
Quê' ger¿lmente' im'pede o "acesso às informações
necessárias à realização da
adequada defesa materia{ da par¿s,,ra
o mesmo ocone com os advogados dativos.
Também corn relação a eles é
de
se presumir que a inexistência do
vínculo de confiança entre a parte

,

¡

oo*"Tîo:'ji:-ff;

e o advogado,
diferentemente do que ocone com
a escolha e a contratação de
um profissio.nalespecífico,
diriculta o conhecimento pteno
dos raros e das
exercício
da defesa, regitimando, assino,
a d'ispensa do ônus da impugnação
esBeeificada.

provas;;;;;;:;';*rrdo

72

cf"

também:

rsrwrs'

13

slLVA, Franklyn Roger Alves. A curadoria
especiar na novo c,dtgo

de pracesso
3íJ;:i*#;;ååîffi:;t#;g:lå i sáu"oor, ¡u"ptãiul-,'.2o15.(co,eção n"pãiå""0*s
do
-oieel;

Novo

åxiill;rff.ïiä'
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Defensoria Fúbtica.Ftio de Janeiro:
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DE PROCESSO C¡VIL E O ÔT'¡US
o Novo CÓÐÍGO

OR IMPUGNAçÃO ESPECIFICADA PARA

A DEFENSORIA PÚtsLICA

presente estudo, 9us
passando para a i,novação do Cód,igo de 2ox5 objeto do
púr,brico no rs| dos re,presentantes judiciais dispensados
como visto, o defensor
*Ëtuiu,
independentemente do
i;n* ånus da ¡mìpuÉlnação especificada na contestação'
=-"
'Á^r,ítcio da eu,r'adoria especial, irm'porta saber se o manejo da defesa po'r negativa
para
,,c 'brul Passará
a ær uma CIPçao a {escolha do defensor priblico ot¡ se haverá,
condicisnantes'
&oto, algumas
que a prerr0gAti\ra só se justificará' no caso
KA¡antand,o a eonctusão, temos
quando o seu emprego estiver apoiado na rea'r e efetiva dificurdade de
6oncreto,
'io"ro às info,rmações necessárias para a adequada efaboração da contestação do
oþietivamente aferíveisn como é o caso da precariedade
assistido ou em outrosfatores
da Defensoria púbtica responsável pela defesa.la
tia estrutura material da unidade
da defesa do
Em outras palavras, se os meios necessários à elaboração
contestação por negativa geral deixará de
necessitado estiverem dlspo,níveis,-a
público innpugnar especiftcamente os fatos
ter justificativa e caberá ao defensor
articulados pelo autor na inicial'
poderá ser empregada pelo
Nesse contexto, a defesa por negativa geral apenas
paridade de armas, para equilibrar a posição
defensor público, como ferramenta da
da parte necessitada na relação processual'
vi$ência do novo Código, ao
O acesso às informações tende a ser facilitado na
que as partes' acolnpanhadas dos
menos no procedimento comum, na medida em
do deferimento da inicial
seus advogados ou defensores púbricos, deverão, depois
conciriação e mediação
e antes de quarquer outro ato, comparecer à audiência de
do prczo para o
prevista no art. 334, que passa a condiCionar o início da contagem

ffs"-'-.

;

eontestação'

réu oferecer
¡ arrrriânnia
todos os casos em que
A presença do assistido nessa audiência, obrigatória em
por cento da vantagem pretendida
ela for realizada, sob pena de multa de até dois
que escapa inclusive da
por ato atentatéfio à dignidade da justiça, sanção pecuniária
defensor púrblico (art'
gratuidade (arts. 98, g4s e 334, $S), sempÍ€ âconìpanhado do
podend'o resultar ns acesso às
334, Sgs), criará um espaço para o diálogo entre eles,
etaboração da contestação nos
informações e às provas necessárias para a adequada
(art.335 c/c art' 186)'
trinta dias úteis seguintes ao encerramento da etapa conciliatória
previsão de intimação
0 acesso ãs informações ai.nda ganhou um reforço com a
que o ato
pessoal do assistido, a requerimento da Defensoria Pública, sempre
que somente ele possa prestar
processual depender de providência ou de informação
(art. 186, g2s).

'"hriêã

de comunicação
la Também Para Fredie Didier Jr- a 'incidêncía da regra deveria pr€ssupor a dificuldade eoncreta
público
e o cidadão
defensor
o
entre
pode não existir na relação
entr€ o representante judicial eorêu,que
de
geral
parte
e
Processo
civil,
ao direito Processual
carente'. ln: Curso de direíta Brocessual civil: introdução
conhecimento' 17' ed. Salvador: JusPodivm, 2015' P.653'
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púb¡ico é expressão,
A rigor, uma ma¡or proxim¡dade entre o assistido e o defensor
do legislador por um processo de matiz colaborativa (ar'L

no novo código, da opção
partes para com o órgão'
6e), que evidencia a existência de deveres não apenas das
jurisdicional, mas também entre as próprias partes e os seus procuradores e do órgão'
jurisdicional para Jom elas, atém do dever de mútua cooperação entre os diversos'
todo o processo'ls
ãrgaos do PoderJudiciário (art.67), com manifestações ao longo de
de aÊiir com
Exemplos dessa colaboração podem ser visualizados no dever
pontualidade"
lealdade e boa-fé, no dever de urbanidade e ¡espeito, no dever de
no dever de
no dever de remoção dos obstáculos ao cumprimento das decisões,
imediata comun¡cação
comparecer em juîzo e de prestar esclarecimentos, no dever de
da impossibilidade de realização dos atos processuais, no dever de clareza,
suas respectivas
transparência e celeridade na realização das díli$ências e nas
comunicações, além de inúmeros outros'16
e do
Além disso, a garantia dos princípios constitucionais da ampla defesa
Pública, como
contraditório constituin a um só tempo, objetivo e função da Defensoria
se pode ver nos arts. 3qA, lV e 4s, v da Lei complementar ne 8o/L994'
corn a conhecida
E o conteúdo atual do contraditório não se satisfaz apenas
de meios concretos
audiência bilateral e formal das partes, mas ex¡ge o oferecimento
processo' possam dele
para que elas, devidamente informadas dos atos e termos do
julgador'17
participar efetivamente e influenciar a formação do convencimento do
questão de assentar'
Não foi à toa, portanto, que o legislador processual fez
ser deferidas em
logo no início do código de 2O15, que as liminares apenas devem
previamente as partes para
situações excepcionais e que o julgador sempre ouvirá
a decidir de ofrcio (arts'
não as surpreender com a decisão, ainda quando autorizado
9s e 1O).18
o direito
A Lei Complementar ns ïo/Lgg1- também assegura aos assistidos
(art' 4rA' ll)'
à qualidade e à eficiência do atendimento pela Defensoria Pública
na linha do que destacam
atribuindo ao defensor público, como consequência direta,
"desempenhar' com zelo e
Diogo Esteves e Franklyn Roger Alves Silva, o dever de
presteza, os serviços a seu cargo".1e

ffiRAL,AntoniodoPaSSo'ocontraditóriocomodevereaboaféprocessualobjetiva.
p' 63 e seguintes'

Processo, São Paulo, v. L26, ago' 2OO5,
Jurisdicional democrática' curitiba: Juruá'
Também sobre o assunto, cf.: NUNES, Dierle José óôetno. Processo
dispositivo e cooperatívo ' Revista de
inquisitivo,
2Ot2; eDlDlER, Fre.die. os três modelos de direito processual:
TRSçKER' Nicolò' Processo civile
¡nternac¡onal:
foro
Em
zoLr.
proeesso,são Paulo, v. 198, p.21¡?225, ago.
p'
667 '
L974,
e costítuzione: problemi di diritto tedesco e italiano, Milano: Giuffrè,
pelo contraditório no processo
17 Nesse sentido, cf.: scHENK, Leonardo Faria- cagnição sumária: lim¡tes impostos
e discricionariedade: as
Motívação
Santarosa'
Humberto
OUügtn¡,
civil. São paulo: Saraiva ,zOLg, p.2ú72; e
judicial'
L}O f' Disse¡tação
2oa4'
da atuação
razões de decidir e o contraditório corno elementos legitimadores
(UERJ)' 2014'
de
Janeiro
Rio
do
Estado
do
(Mestrado em Direito processual) - Faculdade de Direiio, universidade
de Ðireito
Diatétíca
Revista
princípio
contraditótio.
do
O
1s Ainda sobre o contraditório, cf.: GRECo, Leonardo,
garantia do contraditório na atividade de
A
cafos'
José
MOREIRA,
BARBOSA
Processual, n.24, mar.2005;
p' 23L' jul' L984'
instrução. Revista de Processo. São Paulo, v' 35,
1, ESTEI'ES; SILVA. Prlncíp ios lnstitucíonais da Defensoria Ptiblica, p' 511'
Revísta

de

16
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Também relevantes são as reflexões d:e José Augusto Garcia de Souza:2o
O le$slador de 2O'15 não foi feliz quando, no parágrafo único do art.
341, estipulou gue o ônus da lmpugnação especificada dos fatos "não
se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial".
* A se aereditar nesta norma, ts'da e qualquer contestaÇão el.aborada pela
Ðefensoria, até mesmo fora dos casos da cu.radorla especial, poderá ser
feita por negação geral [...].
É bern verdade que ainda há Defensorias funcionando precariamente
no Brasi't. Contudo, a d,ispensa do ônus da irnpugnação especificada é
daquelas medidas pretensamente compensatórias que pioram ainda
mais a situação, podendo até contaminar Defensorias bem estruturadas.
Em um Código que prestigia o contraditório e a cooperação, os esforços
devern ser no sentido de que todos os réus possam apresentar a
melhor defesa possível, e não apenas um simulacro de defesa. Além
de ernpobrecer o diátogo processual e d,ificultar a correta resolução da
lide, a contestação por negat¡va geral tem, na prátíca, eficácia reduzida,
contribuíndo muito pouco para a real paridade de armas, ainda mais na
sistemática do cPÇ/2o15 t...1.
Deveria o favor legal, pois, ficar coírfinado aos casos em que é
indispensável, notadamente quando há íntervenção da, curadoria especial.
Eis, positívamente, um ponto em que o ÇIPÇ/2OL5 não trouxe avanço,
mas sim retrocesgo.
I

Parece certon nesse contexto, que sempre gue a defesa por negativa geral não
estiver amparada na real e efet¡va dificuldade de acesso às infor,mações necessárias à
adequada elaboração da contestação do assístido ou em outros fatores objetivamente
aferíveis e devidarnente justificados, como é o caso da precaliedade da estrutura
material da unidade da Defensoria Pública responsável pela elaboração da peça de

defesa, o seu emprego no caso concreto será abusivo e encontrará reprimenda nas
normas que impõem a todos aqueles que de alguma forma participam do processo
uma postura colaborativa pautada na boa-fé (arts. 5e e 6e).21
lsso tudo porque a dispensa do ônus da impugnação especificada sond'uz
a uma série de consequências no desenvolvÍmento da relação processual, com
reflexos diretos sobre a sua duração {art. 4s). São exemplos desses reflexos, como
visto anteriormente, a controvérsia presumida das alegações de fato do autor, com

SOUZA, José Augusto Garcia de. A Ðefensorla Pitblica e o Código de Frocesso Civil de 2O75: novos caminhos *
e responsabil¡dades para uma instituição enfim essencial. S0USA, José Augusto Garcia de (Coord,). Salvador:
JusPodivm, 2015. (Coleção Repercussões do Novo CPC, v. V, Defensoria Púþlica). p.5L4.
^_
- Destaca Fredie Didier Jr. gue, se, por um lado, a dispensa do ônus da impugnação especifícada atríbuída
ao defensor público
Èàfece não se compatibilizar com a Constituição, por violar o princÍpio da igualdade, por
outro, parece que o legislador tería consagrado com a regra uma presunção aþsoluta da dificuldade de acesso

20

as informações índispensáveis à defesa, exigindo que os tribunais se posicionem sobre o dispositivo, "que
necessr'lade uma interpretação confonne a Constitu¡ção".ln: Cursa de direito processual cívil: íntrodução ao
direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 17. ed. Salvador: JusPodivm, 2015, p. 653.
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interferência n,ão apenas na exata delimitação do tltígio, somo tambóm no jut$annento
antecipado parciaf do pedido, eue ficará vedad,o na r¡ed:lda em que não terá havido,
por parte do réu, a admissäo ou a cqnfissão de fatos que conduzam à procedência
do pedido incontrovçrso (art. 356X a sobrecarga da atividade de saneamento e de
orSanizáção processo, com a necessidade de análise de questões de fato apenas
presumidas e não fruto de efetiva controv,'éRsia entre as partes (art. 357); e a fixação
j,uiz
?ígiOa do ônus da pr"ova, pois não haverá efementos de defesa que permitarn ao
aferir a necessidade de equilibrar a sua d'istribuição (art. 373).

5 Considerações finais
Assim, como antec¡pad.o tinhas acima, temos gue o uso da nova prerrogativa
processual prevista no parágrafo único, do art. 34L, do Cód¡go de Processo Civil de
2OL5., que dÍspensa o defenso,r público do ônus da impugnação especificada dos
fatos na contestaçäo, fora das hipóteses de exercício da curadoria especial, apenas
se justifica, como ferrarnenta da paridade de armas, se o seu emprego estiver apoiado
em circunstâncias concretas, objetivamente aferíveis, que imponham o reequilíbrio da
relação processual em favor da plenitude do direito de defesa do assistido.

The ilew Bræilian's civil Frocedure Gode and the Burden of specified

çaú,/l'ñ

challenEed to the Fub¡¡c

Defender
Abstr.ash The study seeks to identify the exemptÍon limits of the burden of speci{ied factllaw challenged by
public defenders under tJre Civil Procedure Code of 2O15.
r
Keywords: Public Defender's office- specified fact/law ehallenged' scope of the prerogative'
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