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1. É fora de dúvida que o direito processual, c omo fenômeno cultural, constitui

produto exclusivo do homem, sendo, por conseqüência, inevitavelmente empolgado pelo

conceito, um tanto fluídico, é verdade, de liberdade. Por isso mesmo, o tecido interno do

processo forma-se pela confluência das idéias, pr ojetos sociais, utopias, interesses

econômicos, sociais, políticos e estratégias de poder reinantes em determinada sociedade, com

notas específicas de tempo e espaço.

Constitui, portanto, um grave equívoco, assimilá -lo, apesar de seu caráter

formal, a um mero ordenamento de atividades, dotado de cunho exclusivamente técnico,

composto por regras estabelecidas de modo totalmente arbitrário pelo legislador. A estrutura

mesmo do processo civil não é moldada pela simples adaptação técnica do instrumento

processual a um objetivo determinado, mas especialmente por escolhas de natureza política,

em busca dos meios mais adequados e eficientes para a realização dos valores, especialmente

os de conteúdo constitucional. Esses valores, no fundo, é que estruturam a vida  jurídica de

cada povo, de cada nação, de cada Estado.

Nessa perspectiva, o tema dos poderes do juiz constitui um dos mais

fascinantes da dogmática processual civil, porque se vincula estreitamente à natureza e à

função do processo, à maior ou menor efici ência desse instrumento na realização de seus

objetivos e, ainda, ao papel que é atribuído ao magistrado, na condução e solução do processo,

em consonância com os fatores acima mencionados.

Impõe-se, na verdade, estabelecer uma solução de compromisso, que  permita

ao processo atingir suas finalidades essenciais, em razoável espaço de tempo e,

principalmente, com justiça. Ao mesmo tempo, importa estar atento para que o poder

concedido ao juiz não redunde em arbítrio ou comprometa sua necessária e imprescindí vel
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imparcialidade. Em tal contexto, ressalta com força o estágio civilizatório, a força das

instituições e do exercício da cidadania em determinada sociedade. Só se levando em conta

essas variáveis, será possível aquilatar a conveniência de serem ou não r eforçados os poderes

do juiz, engrandecidos ou diminuídos os das partes.

Toda essa discussão, portanto, é influenciada ao fim e ao cabo pela justa e

exata ponderação de que qualquer simplificação processual no domínio das formas, a maior

ou menor liberdade do juiz, “non è possible se non in proporzione della fiducia che in un dato

momento l’ordine giudiziario ispira ai cittadini.” . Confiança que só será adquirida se houver

compreensão mútua entre a cidadania e a magistratura, eficiência e competência des ta no

exercício de suas altas funções.

2. Numa visão de conjunto, ainda introdutória, revela -se importante ter

presente as duas mais importantes concepções no trato do problema e seus desdobramentos ao

longo da história do direito processual e as princip ais idéias desenvolvidas a respeito.

Também é conveniente perquirir se não é possível uma terceira via, que potencialize de

maneira mais efetiva a realização do direito material e a obtenção de justiça, em tempo

razoável.

A concepção liberal, ainda não im buída claramente do caráter público do

processo, atribuía às partes não só amplos poderes para o início e fim do processo e o

estabelecimento de seu objeto, como também sujeitava à exclusiva vontade destas o seu

andamento e desenvolvimento, atribuindo -lhes total responsabilidade no que diz respeito à

própria instrução probatória. Os poderes do órgão judicial eram, portanto significativamente

restringidos.

Sintomaticamente, um dos mais representativos expoentes do processo civil do

século XIX, época de completa aceitação deste modelo, principalmente em razão de ser então

concebido o processo como instituição destinada à realização de direitos privados, acentuava

produzir o domínio das partes sobre o objeto do litígio o domínio das partes sobre a relação

em litígio, seu começo, continuação e conteúdo, justificando o princípio dispositivo

exclusivamente pela falta de interesse do Estado no objeto da controvérsia!
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Como em outros campos, acreditava -se no livre jogo das forças sociais,

conquistando corpo a idéia de que o próprio interesse da parte litigante no direito alegado

constituiria eficaz catalisador para a mais rápida investigação da situação jurídica  .

Hoje, contudo, o caráter privado não corresponde mais à concepção dominante

sobre a natureza e função do processo civil, pois a experiência desmentiu a crença na

eficiência do trabalho desenvolvido pelos participantes do processo. Basta pensar em que a

aplicação do princípio dispositivo em sua concepção clássica, impondo exclusiva contribuição

das partes no aporte ao processo da matéria de fato, relativiza além do desejável a apreciação

da verdade pelo juiz, forçando -o a se contentar passivamente com a versão trazida pelas

partes. Também restringe a liberdade do órgão judicial de maneira inconveniente a adoção do

chamado sistema da prova legal ante a rigorosa regulação da apreciação da prova, cujo

exemplo mais acabado é fornecido pelo direito comum.

No extremo oposto, coloca -se a instituição de um processo civil para as

relações de direito privado com pl ena exclusão do princípio dispositivo e absoluto império do

princípio da oficialidade em prol de ampla investigação da verdade “real e objetiva”, como

aconteceu nos países do mundo socialista  , o que acarretaria a quase total absorção do direito

civil pelo direito público  .

Realmente, a radicalização nessa matéria pode implicar exagerada

“publicização” do processo, levando até à absorção da justiça na administração como chegou

a ser sugerido no plano doutrinário na Alemanha nazista, com ilimitada atribu ição de poderes

ao juiz na investigação probatória e conseqüente enfraquecimento das garantias e segurança

dos direitos individuais.

Lembre-se, outrossim, a reforma prussiana, sob a inspiração de FREDERICO

II, O GRANDE, a determinar ampla investigação of iciosa dos fatos pelo juiz em qualquer tipo

de processo. Aliás, de modo contraditório e surpreendente, embora em postura mais consoante

com o autoritarismo prussiano, fosse retirada ao magistrado qualquer liberdade para a

apreciação da prova colhida!

Todavia, mesmo com o emprego desses métodos ultrapassados — que contêm

em si, além de tudo, as desvantagens próprias do processo de tipo inquisitório — não se pode
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ter a ilusão de que a verdade material possa sempre ser alcançada. E a isso vem se acrescer,

principalmente depois do fracasso do socialismo real, certo ceticismo em face da autoridade e

da tutela oferecida pelo Estado, refutando -se sua intervenção na esfera da autonomia privada

(embora a direção do processo pelo magistrado tenha por fim conduzir a controvérsia de

modo objetivo, de modo a se alcançar em tempo razoável a emanação de um julgamento o

mais próximo da verdade).

A busca de outro método de trabalho, mais condizente com a natureza do

processo atual, capaz de obter maior eficiência na aplic ação e realização do direito,

consubstancia-se especialmente na reforma processual realizada por FRANZ KLEIN na

Áustria, ao apagar das luzes do século XIX.

Depois de sublinhar o alto conceito do valor social e público do processo

resultante da história, destaca KLEIN a necessidade de ser rapidamente extirpado, da maneira

mais simples e barata, esse autêntico “mal social” (“sozial Übel”). Nesse contexto, os

princípios processuais da oralidade, da publicidade e da livre valoração da prova, constituem

apenas meios, técnicas diríamos nós, para atingir -se o escopo do processo, entendido este

como ajuda segura e imediata (“Gegenwartshilfe”), um indispensável instituto de bem estar

social. Dessa premissa extrai, sobretudo, a necessidade de mais aguda atividade do juiz,

instado a participar de forma mais intensa no processo e em particular na investigação dos

fatos. Trata-se de confiar-lhe direção efetiva e não apenas formal do processo.

Confessadamente, a preocupação de KLEIN centrava -se na idéia de criar um

processo civil no qual a parte menos hábil, menos culta, menos dotada de recursos (sem

possibilidade de pagar um defensor eficiente e capaz) viesse a se encontrar em pé de

igualdade material e não apenas formal em relação ao adversário. Daí o fortalecimento do s

poderes do órgão judicial, a ponto de se impor a este não apenas a faculdade mas o dever de

advertir os litigantes das irregularidades e lacunas de seus pedidos e alegações, no exercício

de uma verdadeira função supletiva e auxiliar. O juiz ultrapassa, a ssim, a posição de mero

árbitro fiscalizador da observância das “regras do jogo”, para alcançar status de ativo

participante, com vistas a evitar a perda da causa pela escassa habilidade da parte ou de seu

representante. Por isso, KLEIN reputa o processo c ivil uma Wohlfahrtsenrichtung, ou seja,

um instituto destinado a promover o bem estar coletivo, considerando -o principalmente como

fenômeno social de massa. Seria um erro, pondera KLEIN, pensar que a inatividade do juiz e
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a atividade exclusiva das partes c onstituiriam no processo a última conclusão de toda a

sapiência humana.

Analisando-se criticamente essa visão social do processo impõe -se advertir, em

primeiro lugar, que aumento dos poderes do juiz não deve significar, necessariamente,

completa indeterminação desses poderes. De modo nenhum a pretendida restauração da

autoridade do poder estatal no processo haverá de implicar renúncia a se normatizar o seu

desenvolvimento. Tal solução transferiria ao órgão judicial o poder de criar a seu bel -prazer,

caso por caso, a regra processual mais apropriada para o desenvolvimento do procedimento,

conduzindo a total indeterminação e imprevisibilidade. Incrementar -se-ia, assim, de forma

totalmente desnecessária, o arbítrio do poder estatal dentro do processo. Não obs tante a

função social do processo, o excesso de poderes do órgão judicial poderia desembocar num

processo substancialmente privado de formas, conduzido segundo a livre discricionariedade

do juiz, com provável prejuízo à igualdade substancial das partes e v iolação do princípio da

certeza jurídica, sem falar do eventual menosprezo ao nexo entre o direito material e o

processual.

Se KLEIN tinha completa razão ao constatar que o processo civil é integrado

por normas para a proteção do interesse da coletivida de e dos bens jurídicos do indivíduo,

impossível desconhecer, por outro lado, as garantias dos cidadãos e das pessoas em geral

contra o arbitrário e ilimitado exercício do poder estatal e até o interesse do próprio Estado na

realização do seu direito objet ivo, interesse que também poderia periclitar ante o arbítrio

absoluto.

Ao mesmo tempo não há como fazer retroceder o ativismo judicial resultante

da evolução social, política e cultural de nossa época, já tornado “chose faite”, e que

realmente pode contribuir para mais acabada realização da tutela jurisdicional. Por sinal,

Relatório relativamente recente sobre o ativismo judicial extrai da situação atual, dentro dessa

linha de pensamento, as seguintes conclusões: a) declina o sistema inquisitorial de tipo

socialista, enquanto aumenta de maneira contínua o poder do juiz (na direção do processo, no

seu ordenamento e no domínio das provas); b) é confirmado, por quase todos os relatores

nacionais, o crescimento do ativismo do juiz em seu sistema processual nac ional, com

manutenção do princípio dispositivo; c) verifica -se uma aproximação dos sistemas anglo -

americano e europeu no domínio da “richterliche Rechtsforbildung” e o mesmo fenômeno
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ocorre no âmbito do processo; d) o ativismo do juiz exibe -se perfeitamente conciliável com o

ativismo das partes, conscientes e cooperadoras.

Esse ativismo em grande parte decorre da tomada de consciência de que o juiz

é também um agente político do Estado, portador do poder deste e expressão da democracia

indireta praticada nos estados ocidentais contemporâneos, inexistindo portanto razão para

enclausurá-lo em cubículos formais do procedimento, sem liberdade de movimentos e com

pouquíssima liberdade criativa. O excesso de formalismo conduziria, por outro lado, à

exaltação das prescrições formais como fim em si mesmo, de modo manifestamente

incompatível com as finalidades sociais do processo moderno.

Por outro lado, essas considerações colocam no tablado das discussões o

próprio paradigma de processo civil hoje vigorante ent re nós, baseado numa concepção que

induz o órgão judicial a assumir uma posição dominante e superior em relação às partes e seus

representantes, fundamentada especialmente na autoridade, na hierarquia e na lógica

burocrática.

Para bem se entender o problema revela-se de magna importância comparar o

modelo tradicional de processo dos dias que correm com a idéia de iudicium vigorante até o

século XVII.

O chamado ordo iudiciarius era fartamente influenciado pelas idéias expressas

na retórica e na tópica aristotélica, concebido e pensado como ars dissedendi e ars opponendi

et respondendi tudo com vistas a resolver o problema, que ocupava o centro da discussão. Na

lógica do provável, pressuposta por tal concepção, a investigação da verdade não se

apresentava como o resultado de uma razão individual, mas do esforço combinado das partes,

revelando-se implícita uma atitude de tolerância em relação aos “pontos de vista” do outro e o

caráter de sociabilidade do saber. Como o iudicium era imposto pela prática judici ária à

margem da autoridade estatal, decorrente apenas da elaboração doutrinária, sem qualquer

assento em regra escrita, reclamava de maneira intrínseca uma paritária e recíproca

regulamentação do diálogo judiciário. Essa “ordem isonômica”, e o ponto é ass az importante,

visava a garantir a igualdade entre governantes e governados, entre o juiz e as partes e entre as

próprias partes.
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A mudança de perspectiva, introduzida pela lógica de PETRUS RAMUS

(1515-1572), antecipa uma alteração de rumo que busca inc orporar ao direito os métodos

próprios da ciência da natureza, um pensamento orientado pelo sistema, em busca de uma

verdade menos provável, com aspirações de certeza, a implicar a passagem do iudicium ao

processus.

A partir do século XVII, o novo panora ma metodológico se potencializa com a

estatização do processo, com a apropriação do ordo iudiciarius pelo soberano, pelo príncipe,

que passa a reivindicar o monopólio da legislação em matéria processual, tendência

incrementada depois pelas idéias do ilumin ismo e pelo verdadeiro terremoto produzido pela

Revolução francesa.   Perde-se, assim, a dimensão retórica do processo. Mais do que isso, a

intromissão estatal no processo judicial vem a se refletir nos poderes do juiz e o novo ordo

apresenta um caráter “assimétrico”, privilegiando a posição da autoridade em face dos

cidadãos, introduzindo um paradigma que só recentemente passou a ser posto em xeque.

Essa linha de inflexão começa a ganhar corpo com a renovação dos estudos de

lógica jurídica, a partir dos anos cinqüenta do século XX, e com a ênfase emprestada ao

sentido problemático do direito, elementos que em certa medida iniciam o resgate da antiga

dimensão retórica e dialética do processo. Não se pode deixar de acentuar que tal fenômeno

ocorreu exatamente quando — já prenunciando o pós-modernismo — mais agudos e

prementes se tornavam os conflitos de valores e mais imprecisos e elásticos os conceitos.

Além do mais, não se pode desconhecer, hoje, que a aplicação do direito é

baseada fundamentalmente em c onceitos jurídicos indeterminados, tais como os princípios.

Aliás, o novo Código Civil brasileiro, em vigor desde 11.1.2003, recorre constantemente a

conceitos jurídicos indeterminados e a juízos de equidade (v.g., arts. 317, 413, 421, 422, 478 e

944).

A colocação do problema no centro das preocupações hermenêuticas, com o

emprego de lógicas mais adequadas à especificidade do fenômeno jurídico e o freqüente

emprego de princípios, conceitos jurídicos indeterminados e juízos de equidade, em

detrimento de uma visão puramente formalista na aplicação do direito, haveria obviamente de

se refletir no processo. Decorre daí, em primeiro lugar, a recuperação do valor essencial do

diálogo judicial na formação do juízo, que há de frutificar pela cooperação das partes c om o
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órgão judicial e deste com as partes, segundo as regras formais do processo. O colóquio assim

estimulado, assinale-se, deverá substituir com vantagem a oposição e o confronto, dando azo

ao concurso das atividades dos sujeitos processuais, com ampla co laboração tanto na pesquisa

dos fatos quanto na valorização da causa.

As diretivas aqui preconizadas reforçam -se, por outro lado, pela percepção de

uma democracia mais participativa, com um conseqüente exercício mais ativo da cidadania,

inclusive de natureza processual.

Além de tudo, revela-se inegável a importância do contraditório para o

processo justo, princípio essencial que se encontra na base mesma do diálogo judicial e da

cooperação. A esse respeito, MARCEL PROUST em A l’ombre des jeunes filles e n fleur,

com a sua finíssima sensibilidade, sublinha de maneira exemplar que “Uma idéia forte

comunica um pouco de sua força ao contraditor. Como participa do valor universal dos

espíritos, ela insere-se, enxerta-se no espírito daquele a quem refuta, em me io de idéias

adjacentes, com auxílio das quais, retomando alguma vantagem, ele a completa e retifica;

tanto assim que a sentença final é de algum modo obra das duas pessoas que discutiam”. Na

perspectiva judicial, diria que a sentença final só pode resulta r do trabalho conjunto de todos

os sujeitos do processo.

Ora, a idéia de cooperação além de implicar, sim, um juiz ativo, colocado no

centro da controvérsia, importará senão o restabelecimento do caráter isonômico do processo

pelo menos a busca de um pont o de equilíbrio. Esse objetivo impõe -se alcançado pelo

fortalecimento dos poderes das partes, por sua participação mais ativa e leal no processo de

formação da decisão, em consonância com uma visão não autoritária do papel do juiz e mais

contemporânea quanto à divisão do trabalho entre o órgão judicial e as partes. Aceitas essas

premissas axiológicas, cumpre afastar a incapacidade para o diálogo estimulada pela atual

conformação do processo judicial brasileiro, assentado em outros valores.

Não se trata, bem entendido, de propriamente restabelecer o ordo isonômico

medieval, mas de inserir o processo na época pós -moderna, de modo a se legitimar

plenamente o exercício da Jurisdição mediante melhor e mais acabada comunicação do órgão

judicial com os atores do processo e pela procura de um razoável equilíbrio dos poderes do

juiz em relação aos poderes das partes e de seus representantes .
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Dentro desses balizamentos, aliás, pautou -se a notável alteração introduzida no

Código de Processo Civil português pelos dec retos-lei 329-A, de 12 de dezembro de 1995, e

180, de 25 de setembro de 1996, a adotar como linha mestra o princípio da cooperação, e a

reforma do processo civil francês inspirada pelo relatório COULON, de 1997, ressaltando o

equilíbrio e o diálogo.

Daí a necessidade de estabelecer-se o permanente concurso das atividades dos

sujeitos processuais, com ampla colaboração tanto na pesquisa dos fatos quanto na

valorização jurídica da causa. Colaboração essa, acentue -se, vivificada por permanente

diálogo, com a comunicação das idéias subministradas por cada um deles: juízos históricos e

valorizações jurídicas capazes de ser empregados convenientemente na decisão. Semelhante

cooperação, ressalte-se, mais ainda se justifica pela complexidade da vida atual.

Entendimento contrário padeceria de vício dogmático e positivista, mormente

porque a interpretação da regula iuris, no mundo moderno, só pode nascer de uma

compreensão integrada entre o sujeito e a norma, geralmente não unívoca, com forte carga de

subjetividade. E essa constatação ainda mais se reforça pelo reconhecimento de que todo

direito litigioso apresenta-se incerto de forma consubstancial.

Exatamente em face dessa realidade, cada vez mais presente na rica e

conturbada sociedade de nossos tempos, em perma nente mudança, ostenta-se inadequada a

investigação solitária do órgão judicial. Ainda mais que o monólogo apouca necessariamente

a perspectiva do observador e em contrapartida o diálogo, recomendado pelo método

dialético, amplia o quadro de análise, const range à comparação, atenua o perigo de opiniões

preconcebidas e favorece a formação de um juízo mais aberto e ponderado.  A faculdade

concedida aos litigantes de pronunciar -se e intervir ativamente no processo impede,

outrossim, sujeitem-se passivamente à definição jurídica ou fática da causa efetuada pelo

órgão judicial. E exclui, por outro lado, o tratamento da parte como simples "objeto" de

pronunciamento judicial, garantindo o seu direito de atuar de modo crítico e construtivo sobre

o andamento do processo e seu resultado, desenvolvendo antes da decisão a defesa das suas

razões. A matéria vincula-se ao próprio respeito à dignidade humana e aos valores intrínsecos

da democracia, adquirindo sua melhor expressão e referencial, no âmbito processual, no

princípio do contraditório, compreendido de maneira renovada, e cuja efetividade não

significa apenas debate das questões entre as partes, mas concreto exercício do direito de
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defesa para fins de formação do convencimento do juiz, atuando, assim, como anteparo à

lacunosidade ou insuficiência da sua cognição.

Mesmo a iniciativa do órgão judicial no campo dos poderes instrutórios deve

ser entrevista num quadro de dimensões mais amplas, de modo a permitir a adequada

formação da convicção do julgador. Inadmissível , por tais razões, submetam-se os litigantes

pura e simplesmente ao impulso do órgão judicante e ao seu empenho em chegar a uma

correta definição da causa, ou restrinja -se este a apaticamente recolher o resultado da atuação

das partes. Em vez do juiz ditador, dono de um processo inquisitório e autoritário, ou de um

processo totalmente dominado pelas partes, como anteparo ao arbítrio estatal — a exemplo do

sucedido na idade média com o processo romano -canônico —, importa fundamentalmente o

exercício da cidadania dentro do processo, índice da colaboração das partes com o juiz,

igualmente ativo, na investigação da verdade e da justiça.

Não se trata, portanto, de superar a idéia de KLEIN, mas de reformulá -la

mediante o necessário reforçamento dos poderes das p artes, dentro de uma visão mais

contemporânea do problema  .  E, realmente, nos quadros dessa direção, parece haver hoje

consenso quanto às linhas do apogeu do processo pós -moderno nesse início do século XXI,

evoluindo-se para o que se convencionou chamar de máxima da cooperação

(Kooperationsmaxima), acima mencionada.

Postas essas premissas, passo a investigar como se comportam, no quadro de

uma visão cooperativa do processo, a apreciação do direito, as questões ligadas à prova das

alegações fáticas e à apreciação dos fatos, bem como o limite formal representado pelo

princípio dispositivo.

3. Exatamente porque a função judicial encontra -se intimamente ligada à

aplicação do direito, tem-se mantido mais ou menos linear no curso da história a atribuição

concedida ao órgão judicial de dizer o direito aplicável ao caso trazido a sua consideração.

Cuida-se aqui de interesse de caráter geral, circunstância a possibilitar ao juiz a investigação e

aplicação das regras jurídicas adequadas ao caso, sem nenhum risco d e parcialidade.

A solução tradicional, já presente no direito romano, expressava -se nos

princípios da mihi factum, dabo tibi ius e iura novit curia, no sentido de que a parte deveria
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suscitar o fato jurídico do qual decorresse o seu direito e o órgão jud icial aplicaria o direito a

esse fato.  A máxima, aliás, custou a se fixar nos sistemas jurídicos ocidentais, tornando -se

operante apenas no século XIV, porquanto na especulação medieval a questão de direito não

pertencia ao domínio do certo, mas do prováv el. Toda ciência do direito reduzia -se, então, a

uma ciência da prova, e o próprio direito não existia independentemente dela.

Na conceituação tradicional, o princípio iura novit curia não só impõe ao juiz

conhecer o direito e investigá -lo de ofício, caso não o conheça, mas torna também o órgão

judicial totalmente independente na sua aplicação, desvinculando -o dos pedidos e alegações

das partes a respeito. Nem a aceitação da existência de determinada norma jurídica, nem a

investigação de seu sentido e cont eúdo, nem a subsunção dos fatos introduzidos no processo

podem ser impostos pelas partes ao juiz  . De tal sorte, quanto à posição da norma jurídica o

juiz há de se ater estritamente à realidade (da ordem jurídica): “não pode colocar uma norma

que não exista, ainda que afirmado pelas partes, nem pode omitir uma norma que exista, ainda

que elas silenciem a respeito. Este aspecto de sua atividade reduz -se, portanto, a um problema

de conhecimento da ordem jurídica”.

De outro lado, mesmo estando os litigantes de acordo quanto à validade de

determinado negócio, proposta a demanda é lícito ao órgão judicial, em face da sua natureza

jurídica, examinar ainda contra a vontade dos interessados se ocorreu violação aos bons

costumes ou à boa fé ou se seria usurário. Po r isso, não vincula o juiz um ajuste das partes

sobre o julgamento de caráter jurídico. Este sempre poderá extrair do material fático constante

do processo as conclusões jurídicas não aportadas pelas partes.

Assaz relevante, outrossim, mostra -se a importância da liberdade atribuída ao

juiz na aplicação do direito, pois atua como instrumento de grande valia para o equilíbrio das

partes e garantia da “paridade de armas”, na medida em que a ignorância do direito, seu

desconhecimento ou errônea interpretação podem frustrar a tutela jurisdicional  .

Dentro da visão cooperativista, antes ressaltada, nada obstante a liberdade

desfrutada pelo órgão judicial na valorização jurídica da realidade externa ao processo, podem

e devem as partes aportar a sua cooperação a respeito. Investigação dessa espécie de modo

nenhum pode constituir, hoje, labuta exclusiva do órgão judicial.
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Explica-se, por isso, a intervenção do revel no processo, apesar do

reconhecimento aí implicado da verdade dos fatos alegados pelo autor (CPC , artigo 322, 2ª

parte). E isso porque a revelia restringe -se à matéria de fato, com abstração das questões de

direito, em relação às quais permite -se à parte procurar persuadir o órgão julgador. Do ius

fornecido pelos próprios litigantes, e não só pelo ju iz, trata expressamente o artigo 300 do

CPC, determinando competir ao réu, na contestação, a alegação de toda a matéria de defesa,

“expondo as razão de fato e de direito”.  Na mesma linha, admitem -se alegações das partes

sobre questões de fato e de direito  (v.g., artigo 454, § 3º, do CPC).

Entendimento contrário significaria transformar o juiz numa máquina,  pois,

como já se ressaltou com agudeza, dentro de uma concepção puramente silogística, o juiz

diria às partes date mihi factum e às leis date mihi jus  e, recebidos tais elementos, emitiria a

decisão com mecânica indiferença, como um aparelho emissor de bilhetes a toda introdução

de duas moedas  .

A expectativa de sucesso final na causa evidencia, na verdade, o interesse

primordial da parte em dar conhecimento ao tribunal, consoante o seu interesse, da norma

jurídica a ser aplicada. O mesmo se passa, em relação ao convencimento do órgão judicial

sobre a adequação da solução jurídica preconizada. E isso porque pode haver o risco, mesmo

em se tratando de direito nacional, risco esse intensificado pela complexidade da vida

moderna, de o juiz não “descobrir” a norma jurídica favorável ao litigante, ou de não a

interpretar corretamente.

Em tal seara, a colaboração das partes com o juízo encontra sua razão d e ser

num plano mais amplo, na medida em que não se cuida apenas de investigar a norma

aplicável ao caso concreto, mas de estabelecer o seu conteúdo e alcance, não só evitando

surpresas mas também as conseqüências negativas daí decorrentes para o exercício  do direito

de defesa e da tutela de outros valores, como a concentração e celeridade do processo e a

qualidade do pronunciamento judicial .

Não se trata, contudo, de um ônus da parte, pois, da falta de enunciação da

regra jurídica, adequada para a soluç ão do caso, nem sempre decorre um prejuízo (geralmente

até improvável, porque iura novit curia !)  .
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Demais disso, não é admissível que os litigantes sejam surpreendidos por

decisão que se apóie, em ponto fundamental, numa visão jurídica por eles não ap ercebida. O

tribunal deve, portanto, dar conhecimento prévio de qual direção o direito subjetivo corre

perigo, aproveitando apenas os fatos sobre os quais as partes tenham tomado posição. Dessa

forma, as partes estarão melhor aparelhadas para defender o se u direito e influenciar na

decisão judicial .

Dentro da mesma orientação, a liberdade concedida ao julgador na eleição da

norma a aplicar, independentemente de sua invocação pela parte interessada, consubstanciada

no brocardo iura novit curia, não dispe nsa a prévia ouvida das partes sobre os novos rumos a

serem imprimidos ao litígio, em homenagem, ainda aqui, ao princípio do contraditório . A

hipótese não é pouco comum porque são freqüentes os empecilhos enfrentados pelo aplicador

do direito, nem sempre de fácil solução, dificuldade geralmente agravada pela posição

necessariamente parcializada do litigante, a contribuir para empecer visão clara a respeito dos

rumos futuros do processo.

Aliás, a problemática não diz respeito apenas ao interesse das parte s, mas

conecta-se intimamente com o próprio interesse público, na medida em que qualquer surpresa,

qualquer acontecimento inesperado, só faz diminuir a fé do cidadão na administração da

justiça.

O diálogo judicial e a cooperação, acima preconizada, torna m-se, no fundo,

dentro dessa perspectiva, autêntica garantia de democratização do processo, a impedir que o

poder do órgão judicial e a aplicação da regra iura novit curia redundem em instrumento de

opressão e autoritarismo, servindo às vezes a um mal expl icado tecnicismo, com obstrução à

efetiva e correta aplicação do direito e à justiça do caso.

4. Mais complicado e em constante modificação revela -se o problema do papel

a ser desempenhado pelo juiz na investigação dos fatos e sua apreciação, questão inti mamente

vinculada à divisão de trabalho entre o órgão judicial e as partes. A questão, por longo tempo,

foi tratada em conjunto e até confundida com o chamado princípio dispositivo.

Já são milenares os conhecidos aforismos “da mihi factum, dabo tibi ius” e

“quod non est in actis, non est in mundo”, a obrigar o juiz a sentenciar, como se expressavam
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os glosadores, “secundum allegata et probata” e não “secundum conscientiam”. Tal

concepção advirta-se, nada tinha a ver com o problema do livre convencimento do  juiz, mas

com a “ciência privada” dos fatos pelo magistrado, tanto que o princípio contraposto

obrigava-o a julgar apenas “secundum allegata et probata”  .

A aplicação extremada desta concepção da divisão do trabalho entre os sujeitos

processuais impõe não só a inadmissibilidade do conhecimento ou da ciência privada do juiz

quanto ao fato, como também seja considerado tão somente o fato alegado pelas partes e por

elas provado, com os meios que requererem.

O direito processual moderno, contudo, vem const antemente evoluindo no

sentido do abrandamento da última restrição, de modo a liberar o juiz dessas cadeias

formalísticas atribuindo-lhe poderes intensificados para a investigação probatória, facultando -

lhe de conseguinte melhor conhecimento dos fatos, pon to importante na formação de sua

convicção. Dentro dessa nova perspectiva, proposta a demanda e delimitados os seus

contornos essenciais, constitui dever do juiz controlar o rápido, regular e leal

desenvolvimento do processo, assumindo inclusive os meios p robatórios, dentro é claro dos

limites fáticos extremados pela parte autora para a causa.

Nesse terreno, cumpre destacar, além da mencionada reforma de FRANZ

KLEIN na Áustria, em fins do século XIX, outra mais antiga e bem menos comentada,

idealizada por BELLOT.

Ao elaborar o projeto do Code de Procédure Civile do cantão de Genebra, lei

sancionada em 29 de setembro de 1819, esse jurista teve a glória da primazia de retirar o juiz

da posição passiva na investigação dos fatos da causa, que até então ocupa va. BELLOT era

movido não pela preocupação com a demora do processo, como sucedera com o legislador

prussiano, mas sobretudo pelo anseio de estimular a busca e a investigação da verdade

material.  Emblemático, neste sentido, o artigo 150 do Code facultando  ao juiz, se a causa

estivesse ainda sem condições de ser julgada no mérito, determinar de ofício por “ordenance

préparatoire” o interrogatório das partes ou de uma delas, juramento, ouvida de testemunhas,

perícias, exame de documentos e inspeções, ou qua lquer outro ato processual probatório

previsto em lei, em matéria não esclarecida  de modo suficiente depois de realizada a

instrução, quando necessário à investigação da verdade.
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A elaboração dogmática mais recente procura estabelecer as bases doutrinária s

para essa intervenção do órgão judicial no plano fático e na elaboração da prova. Importante,

para esse fim, apresenta-se a constatação de que o processo, embora predestinado à tutela

jurisdicional dos direitos, arma -se de exigências próprias, impondo a seus participantes

adaptação ao seu mecanismo interno, ordenador de suas atividades.

Decorre daí a necessidade de distinguir, nada obstante a recíproca influência

entre umas e outras, entre normas, poderes, deveres, faculdades e sobretudo atos referentes  ao

pedido de tutela jurisdicional, e normas, poderes, deveres, faculdades e atos correspondentes à

técnica e à estrutura interna do procedimento. Quando do aforamento da ação, a parte dispõe

do seu interesse material (afirmado in status assertionis) e, po r conseqüência, do poder de

pedir a tutela jurisdicional. Já dentro do processo, tomam -se as iniciativas, especialmente de

conteúdo probatório, à vista da técnica própria do instrumento processual, na medida de sua

adequação com a finalidade desejada .

Todavia, de modo nenhum podem ser confundidos o momento inicial,

consistente na alegação dos fatos jurídicos, que dão substrato à pretensão sub judice, com o

momento posterior, interno ao processo, concernente às demonstrações de cunho probatório.

O primeiro, cumpre esclarecer, não se exaure tão somente numa declaração de caráter

informativo, mas numa declaração de vontade,  que estabelece o elemento essencial do direito

ou do contradireito — o elemento constitutivo causal —, com o qual a parte age ou se opõe  ao

agir de outrem, vinculando o juiz e forçando -o a exercer o seu ofício. Instaurado porém o

processo, o seu modo, ritmo e impulso escapam à disponibilidade das partes, elementos que

devem ser disciplinados por normas legais cogentes, não sendo despiciend o no entanto possa

o juiz em certas hipóteses levar em conta as exigências concretas do caso. Daí, o equivoco de

colocar-se no mesmo plano as iniciativas do juiz em tema de prova (operantes apenas no

plano da “formelle Prozessleitung”) e as que incidem por  sua vez sobre as alegações, que

concernem efetivamente ao plano da “matéria” ou seja ao “objeto” do processo  .

Em realidade, a confusão embaraçaria a necessária distinção entre os planos do

direito material e do processual. No primeiro, a faculdade de iniciar a demanda e fixar o seu

conteúdo é deixada ao exclusivo alvedrio dos sujeitos do direito, qualquer que seja a natureza

da pretensão material. Ao órgão judicial não se outorga poder para fazer cessar a demanda ou

modificar o pedido ou a causa de ped ir, porquanto tal atividade comprometeria
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irremediavelmente a imparcialidade própria de seu ofício. No segundo, vinculado de modo

inextricável ao próprio exercício da função jurisdicional, o interesse público exige prolatada a

decisão apenas quando formada  a convicção do juiz, assentada esta o mais possível na

verdade dos fatos, porque em exercício de tarefa própria de seu ofício, devendo o legislador

estabelecer como se processará tal investigação, disciplinando do mesmo passo os poderes

instrutórios do juiz.

As considerações até agora desenvolvidas mostram -se suficientes, a meu juízo,

para evidenciar o não comprometimento da parcialidade do magistrado com a assunção dos

meios probatórios, desvio esse que, ademais, poderá ser perfeitamente controlado pelo

contraditório, dever de motivação e possibilidade de reexame da decisão em segundo grau de

jurisdição.

Tudo, portanto, recomenda a quebra do monopólio das partes na instrução da

causa, mesmo em se tratando de interesses puramente privados, pois não há po r que alterar a

estrutura do processo em função da natureza disponível ou indisponível do direito litigioso.

Insustentável continuar-se tolerando o juiz inerte, de braços cruzados, e que encarava o

processo como coisa exclusiva das partes.

Na visão cooperativista defendida neste ensaio, cumpre alertar, porém, que sem

a colaboração do advogado mesmo o juiz mais competente não estará inteiramente habilitado

a conduzir um processo complicado do ponto de vista prático. Ainda com a melhor boa

vontade, faltar-lhe-á tempo e o mesmo interesse dos representantes das partes para classificar

o material por estas trazido, processá -lo e formá-lo com independência. De tal sorte,

conquanto lícito ao órgão judicial agir sponte sua com vistas a corrigir os fatos

inveridicamente expostos ou suprir lacunas na matéria de fato, a iniciativa das partes pode

exibir valor inestimável e merece ser estimulada de modo a possibilitar a mais rápida e segura

verificação do material probatório. Volta a cena, assim, a necessidade da coope ração tantas

vezes mencionada: a atividade probatória haverá de ser exercida pelo magistrado, não em

substituição das partes, mas juntamente com elas, como um dos sujeitos interessados no

resultado do processo  . Claro está, porém, a total diversidade de i nteresses entre o órgão

judicial e as partes. O processo civil não atua no interesse de nenhuma das partes, mas por

meio do interesse de ambas. O interesse das partes não é senão um meio, um estímulo, para

que o Estado, representado pelo juiz, intervenha e  conceda razão a quem efetivamente a tem,
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concomitantemente satisfazendo o interesse público na atuação da lei para a justa composição

dos conflitos.

Objeta-se que se o juiz determina, de ofício, com absoluta liberdade, o tipo de

prova a ser produzida e o faz no momento processual que lhe aprouver, estará jogando por

terra toda a possibilidade de apreciação dos fatos sob o prisma da direção dada pelo ônus de

fazer a prova (ou arcar com as conseqüências de opção por não produzi -la) ou poderá com

bastante freqüência desrespeitar a ocorrência de preclusão. A assertiva desconhece, no

entanto, por um lado, o verdadeiro sentido do dogma do ônus da prova, destinado como regra

de juízo a permitir a solução da controvérsia somente quando não suficientemente provado s

os fatos, hipótese possível até em processo de corte exclusivamente inquisitivo. E esbarra, por

outro, com o entendimento generalizado no sentido de inexistência de preclusão no tocante à

iniciativa judicial ex officio para a realização da prova, cuja ún ica finalidade deve consistir

em melhor formar a convicção do órgão julgador, matéria de ordem pública concernente à

própria atividade jurisdicional. Se, no entanto, os meios probatórios são empregados sem

sucesso, impõe-se a aplicação da regra de juízo, s eguro limite contra o arbítrio do juiz e ao

mesmo tempo freio contra o espírito de litigiosidade das partes.

A verdade é que, em face da tomada de consciência quanto ao inafastável

caráter dialético do processo, modificou -se de forma significativa o alcan ce do antigo

brocardo da mihi factum, dabo tibi ius.

Antes de nada, afigura-se algo arbitrário valorizar abstratamente a disquisição

ou o juízo sobre o fato, como se totalmente divorciados do juízo de direito. Não somente se

exibe artificial a distinção entre fato e direito — porque no litígio fato e direito se

interpenetram —, mas perde força sobretudo no tema ora em exame, em virtude da

necessidade do fato na construção do direito e da correlativa indispensabilidade da regra

jurídica para determinar a relevância do fato  .

Ademais, mostra-se evidente a relatividade da primeira parte do aforismo. A

indicação do material fático da causa deixou de constituir tarefa exclusiva das partes.

Certamente, devem elas contribuir com os fatos essenciais, constituti vos da causa petendi,

como acima se assinalou. Não é recomendável, contudo, proibir a apreciação dos fatos

secundários pelo juiz, dos quais poderá, direta ou indiretamente, extrair a existência ou modo
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de ser do fato principal, seja porque constem dos auto s, por serem notórios, ou pertencerem à

experiência comum. Conveniente, ademais, seja processada a apreciação dos fatos principais

por iniciativa exclusiva do órgão judicial quando se refiram: a) a situação de direito público

ou de ordem pública (assim, v. g., a matéria concernente aos pressupostos processuais e às

chamadas condições da ação); b) a fatos jurídicos extintivos e impeditivos, incompatíveis com

a pretensão exercida (v.g., pagamento, confusão etc.), salvo se representativos de verdadeira

exceção em sentido substancial. E isto sem falar dos fatos constitutivos, modificativos ou

extintivos do direito, capazes de influir no julgamento da lide, passíveis de consideração pelo

juiz até de ofício no momento de proferir a sentença.

5. Outro ponto extremamente sensível concernente aos poderes do juiz liga -se à

valorização do material fático recolhido para prova das alegações das partes, matéria que no

curso da história tem sido objeto de regulação ora mais ora menos rigorosa, de molde a

restringir ou facilitar a liberdade do órgão judicial no desempenho de tal tarefa, em

consonância quase sempre com a confiança nele depositada e os valores imperantes na época

Em seu modelo ideal mais acabado o sistema da prova legal significa a

minuciosa determinação dos critérios de apreciação da prova e concomitante limitação ou

exclusão a priori de determinadas provas, a que se subtrai crédito formal perante o

magistrado, com vistas a restringir ao máximo a liberdade judicial.

 Nos ordenamentos mais remotos, a exempl o do antigo processo germânico, o

sistema da prova legal refletia um enraizado sentimento de superstição mística, incumbindo

ao juiz a exclusiva função de controlar com sua presença a regularidade da realização das

provas, de modo a garantir acatamento ao resultado alcançado por meio da autoridade própria

de seu ofício. Nenhuma relevância exibia então a convicção judicial, pois era crença geral de

que a própria divindade decidia sobre justiça e injustiça na prova da cruz.

Significativamente, por mais de quinhentos anos a praxe dos processos

italianos observou e conservou princípios essencialmente peculiares ao antigo processo

germânico.

A evolução histórica voltou a atribuir ao juiz, a partir do século XII, com a

introdução do chamado processo romano -canônico ou comum, certa função valorativa,

limitando contudo sua liberdade de juízo, observação e crítica pessoal  . Semelhante
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formalismo foi fortemente influenciado pela fragmentação do Estado e a debilitação da idéia

de jurisdição como função estatal, pul verizada entre diversos processos (populares, régios,

imperiais, feudais, eclesiásticos, comunais), sem falar na necessidade de obter o juiz a adesão

social do grupo que representa.

Papel importante deve ser tributado, ainda, ao hábito escolástico de pen sar e

argumentar imperante entre juristas, filósofos e naturalistas: o amor das distinções sutis e,

sobretudo, a tendência de raciocinar por meio de deduções de princípios preestabelecidos, em

detrimento da observação dos fatos, deveria necessariamente fav orecer a construção de

sistema probatório totalmente apriorístico e formal, como o das provas “legais”. Dessa forma,

buscava-se restringir o livre exercício da função judicial em face da doutrina escolástica da

imperfeição do homem e de sua natureza corrup ta, assim como da real periclitação da

honradez e da independência jurisdicional nos embates políticos e econômicos daqueles

tempos.

Em retrospectiva histórica, impossível negar o grande aperfeiçoamento na

administração da justiça conquistado com a adoção  do novo sistema de apreciação da prova,

especialmente em face do processo primitivo germânico, repleto de arbitrariedades e

prejuízos, por largamente contribuir para substituir a superstição pelo formalismo rigoroso e

permitir o controle formal do procedi mento. No lugar da força e do acaso, do duelo e dos

juízos de deus, passam a ser considerados elementos bem mais racionais e humanos. Mesmo o

rigor formal, assinale-se, encontrava plena justificativa nas condições culturais e sócio -

econômicas então dominantes. Imperioso reconhecer, outrossim, que, em sociedade de tal

modo estruturada, a fixação de certas normas de valoração numérica e formal das provas,

conquanto representasse, de um lado, uma espécie de codificação das desigualdades e de

determinados prejuízos e superstições, por outro também exprimia uma forma de barreira

contra os excessos, ainda piores, que poderiam decorrer do arbítrio dos juízes e ao mesmo

tempo garantia contra a decadência dos costumes judiciários da época.

Esse quadro só viria a se alterar com a cultura iluminística e a renovação do

método científico, a incentivar mais acurada observação dos fatos e assim a livre investigação

do órgão judicial, fator acompanhado da progressiva superação do feudalismo e conseqüente

restauração da idéia de Estado, com reflexo imediato na concepção moderna do processo

como relação de direito público, a avultar a dimensão do ofício judicial.
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Essa linha ascendente ganhou grande incentivo com a revolução francesa,

aniquiladora da velha ordem, notadamente d o caráter patrimonial e corrupto da jurisdição.

Com isso abriu-se espaço ao futuro Code de Procédure Civile de 1806, de natureza clara e

singela, caudatário da oralidade e da publicidade, do princípio da soberania do juiz e da

agilidade das formas, determinante por essas razões de enérgica reação contra o processo

comum em quase todos os estados europeus.

Cumpre, porém, advertir que o sistema francês, mesmo em sua culminância,

não chegou a implantar plenamente o princípio da livre apreciação da prova. So mente

discussões doutrinárias posteriores, travadas ao ensejo da elaboração dos ordenamentos

processuais civis da Alemanha e da Áustria, em vigor respectivamente em 1879 e 1898, nos

quais se introduziu a idéia fundamental da oralidade, com todas suas conse qüências

(concentração, imediação, imutabilidade do juiz, livre apreciação da prova), conduziriam à

definitiva superação do modelo do processo comum, de caráter escrito, diluído em

inumeráveis termos, fragmentado em múltiplos pronunciamentos parciais e res pectivas

possibilidades de impugnação, inimigo jurado do contato direto do juiz com as partes e as

provas.

Ademais, na passagem do direito comum às codificações, o sistema da prova

legal, além de perder as características de fenômeno cultural e doutrinár io, ganhando feição

normativa, sofre poderosa simplificação deixando de ser “sistema” para compreender apenas

alguns meios de prova, com o que adquire força o princípio geral do “livre convencimento”.

Aspecto significativo, que em grande medida colabora para melhor entender a

passagem do sistema da prova legal doutrinária para a “codificada”, reside na diferença da

apreciação realizada pelo órgão judicial. Se no direito comum o sistema da prova legal

eliminava a discricionariedade subjetiva do juiz na atr ibuição de valor aos elementos

singulares de prova, em compensação a estrutura do cálculo por ele efetuado correspondia à

estrutura da situação probatória específica, geralmente aproximada à situação processual

verificada no caso concreto. Fenômeno semelha nte, porém, não ocorreu com a prova legal

“codificada” ou com o seu maior ou menor resíduo nos Códigos que passaram a surgir.

Certamente, começa-se a desconhecer as distinções analíticas e complicadas entre tipos e

subtipos, assim como as gradações e fraçõ es de valor, por meio dos quais os juristas

medievais buscavam racionalizar a diversidade dos casos concretos. Por outro lado, porém, a
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prova legal passa a fundar-se numa técnica muito mais rígida e formalística, embora com

grandes características simplifi cadoras, na medida em que impõe resultados vinculantes e

incontestáveis a determinados tipos de prova.  Elimina -se assim o problema do juízo de fato, o

que não ocorria com o sistema da prova “legal” do direito comum, embora procurasse este

reduzir a margem de variabilidade subjetiva. No fundo, portanto, num primeiro momento

passa-se da racionalização do sistema das provas para a formalização vinculante da eficácia

da prova individual.

A evolução posterior manifesta -se totalmente no sentido de liberar cada  vez

mais o juiz dessas cadeias, de sorte a lhe possibilitar mais livre apreciação da prova. Retorna -

se, assim, à racionalização do sistema, mas em outro nível qualitativo, com a manifesta

intenção de fazer cessar os vínculos formais na apreciação do mater ial probatório, mediante

prevalência da verdade empírica extraída dos fatos da causa por meio da lógica e de critérios

científicos.

Claro está, outrossim, que o problema do controle da livre apreciação da prova,

consubstancia de forma aguda um evidente c onflito entre a liberdade do órgão judicial e o

direito de cidadania processual.

Indubitável, por um lado, que não se mostra admissível, no presente estágio

civilizatório, qualquer retrocesso no sentido de tarifar a apreciação do fato pelo juiz.

Semelhante retrocesso traria como inafastável conseqüência um indesejável aumento do

formalismo, distanciando o julgamento da verdade real ou material, ideal que deve ser sempre

buscado.

Por outro lado, impõe-se adotar, como salvaguarda para melhor

estabelecimento da verdade e paralelo anteparo contra o abuso da liberdade judicial a respeito,

o controle da sociedade imbuída de valores democráticos.

Em outras palavras, a cooperação exerce também aqui um papel relevante. Tal

se instrumentaliza por meio dos princíp ios, garantias e técnicas formadores do próprio

processo. E, realmente, visam eles, exatamente, não só facilitar o trabalho judicial, como

também incrementar a colaboração das partes, a exemplo da imediatidade no debate e na

recepção da prova oral, do cont raditório e da presença dos interessados na produção das
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provas . Ao mesmo tempo, o dever de motivar a sentença, o atendimento às formalidades

estabelecidas em lei para a realização da prova, a publicidade do procedimento, a

possibilidade de recursos em ge ral e o duplo grau de jurisdição, servem como anteparo ao

arbítrio judicial, por limitar o caráter “pessoal” da decisão e melhorar a sua objetividade.

6. Finalmente, cumpre examinar questão de grande relevância teórica e prática,

que diz respeito à conveniência ou não de se conceder ao órgão judicial poderes para dispor,

mais ou menos livremente, sobre o direito da parte. Nessa matéria ressalta com força a clara

tensão entre o direito processual e o direito material, porquanto corre este o risco de sucumb ir

em virtude de considerações puramente formais  . Trata -se, no fundo, de investigar o liame

existente entre a atividade judicial e o princípio dispositivo em sentido impróprio, ainda mais

que a participação exacerbada do órgão judicial pode conduzir a ab uso. E isso porque o

princípio dispositivo revela -se fundamental para a exata apreciação da dimensão dos poderes

de iniciativa do juiz e das partes.

Constitui princípio assentado de longa data caber à parte a exclusiva iniciativa

de iniciar o processo e determinar a res in iudicium deducta, razão para já no direito romano

medieval ter assumido foros de cidadania a máxima tradicional nemo iudex sine actore.

Razões de política judiciária, em que ganha destaque o valor fundamental da

imparcialidade, determinam a conveniência do total afastamento do órgão judicial tanto do

pedido quanto da indicação da causa petendi, pouco importando a natureza do direito em

causa, salvo contadas exceções.

Fundamento diverso, hoje um tanto descuidado e pouco mencionado, co nsiste

na própria liberdade do indivíduo, cuja iniciativa no agir perante a administração judicial

impõe-se totalmente independente do poder estatal: o cidadão livre deve ficar plenamente

desimpedido para alçar o vôo mais conveniente na defesa de seus dire itos.

Associam-se a esse condicionamento da jurisdição à provocação da parte,

atualmente denominado princípio da demanda, o princípio da exceção material (exceptiones

iuris), o de não poder o órgão judicial conceder tutela aquém, além ou de natureza dive rsa da

contida no pedido da parte (ne eat judex ultra petita partium), o princípio da impugnação da

sentença só pelas partes e o princípio da disponibilidade privada do processo, para formar em
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seu conjunto o que se convencionou denominar em doutrina “prin cípio dispositivo” em

sentido material ou próprio. Todos representam limites formais aos poderes de que desfruta o

órgão judicial, na verdade a maior barreira formal à sua atividade.

Outro aspecto relevante nessa seara, fundamentalmente informado pela

economia processual, desemboca na inalterabilidade do pedido e da causa de pedir, de forte

tradição no direito brasileiro. Ressalta aqui o interesse público em que a demanda trazida a

juízo seja resolvida o mais rapidamente possível, e também o próprio caráte r ordenador do

processo, a correr o risco de se transformar num novelo inextricável se deixado ao alvedrio

das partes a mudança do pedido ou da causa de pedir a qualquer hora.

O interesse público manifesta -se no sentido de que a administração da justiça

se realize com presteza e funcionalidade, objetivo que poderia ficar inteiramente

comprometido se permitida a alteração, pois a nova demanda há de ser necessariamente

discutida no processo, reabrindo -se inclusive a possibilidade de prova a respeito, sob pe na de

a inovação causar surpresa e violar o princípio do contraditório.

Todavia, a experiência histórica mais moderna tem estabelecido brechas nesse

rigorismo formal, procurando coordená -lo com o princípio da economia processual,

emprestando assim maior agilidade ao processo.

Típico exemplo desta orientação é representado pelo § 263 da Ordenança

Processual alemã, na redação de novela de 1933, ao permitir a modificação da demanda,

independente de anuência do adversário, se entendido pelo Tribunal estar a tendido o requisito

da “oportunidade” (Sachdienlichkeit). A doutrina germânica considera decisivos para a

aplicação desse conceito o interesse público no rápido desenvolvimento do processo ou as

exigências de economia do juízo.

Na mesma esteira, o § 235,  3, da Ordenança Processual austríaca, autoriza o

juiz a permitir a modificação da demanda se não é de temer “um retardamento relevante” e

“um agravamento” no desenvolvimento do processo  .

Também a Ordenança Processual de Berna, § 94, admite a alteração  da ação ou

da reconvenção, sem o consentimento da parte contrária, se apoiada em causa de pedir
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semelhante à anterior pretensão ou conexa com a exercida, desde considere o juiz não

decorrer daí considerável agravamento ou demora no andamento da causa.

Em tema de alteração do pedido, mantida a mesma causa de pedir, a lei alemã é

ainda mais liberal, pois, consoante os três incisos do § 264 da Ordenança Processual, as

hipóteses seguintes não configuram alteração da demanda: I — puro e simples suprimento ou

esclarecimento das alegações de ordem fática ou jurídica; II — extensão ou limitação do

pedido de fundo ou relativamente a algum crédito acessório; III — se, em virtude de

modificação sucedida posteriormente, em lugar do objeto originariamente exigido é pl eiteado

um outro objeto ou interesse. Consoante  autorizada fonte  doutrinária, no primeiro caso

inexiste conceitualmente qualquer modificação, pois, apesar da alteração das considerações de

fato e de direito, o direito exercido permanece o mesmo.  No segu ndo, é compreendido o

pleito de juros da dívida já aforada pelo autor, no curso do processo, assim como a

transformação de ação declaratória em condenatória. Admite -se também o requerimento de

pretensões resultantes da mesma causa de pedir, das quais apena s uma havia sido aforada.

Por último, acentua-se que o inciso III concerne a alterações materiais ocorridas durante o

processo, a exemplo do perecimento da coisa durante a litispendência, permitindo -se o

sucessivo pedido de perdas e danos no mesmo process o.

Nessa mesma perspectiva insere -se a interessante e original solução

preconizada na ampla e profunda reforma introduzida no processo civil português ocorrida em

1995 e 1996  , em que se faculta, mesmo sem concordância da outra parte (CPC português,

art. 273, incisos 1 a 6): a) a alteração ou ampliação da causa de pedir na réplica, se o processo

a admitir, a não ser que a alteração ou a ampliação seja conseqüência de confissão feita pelo

réu e aceita pelo autor; b) a alteração ou ampliação do pedido na ré plica, podendo, além disso,

o autor, em qualquer altura, reduzir o pedido e ampliá -lo até o encerramento da discussão em

1º grau de jurisdição se a ampliação consistir em desenvolvimento ou conseqüência do pedido

primitivo; c) a ampliação ou alteração do p edido de aplicação de sanção pecuniária

compulsória no caso de obrigações de prestação de fato infungíveis, ao abrigo do disposto no

art. 829, I, do Código Civil, respeitados os termos do art. 273, 2, do CPC; d) ao autor requerer

nas ações de indenização fundadas em responsabilidade civil, até o encerramento da audiência

de discussão e julgamento em 1º grau de jurisdição, a condenação do réu em forma de renda

vitalícia ou temporária (art. 567 do Código Civil), mesmo que inicialmente tenha pedido a
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condenação daquele em quantia certa; e) a modificação simultânea do pedido e da causa de

pedir, desde que tal não implique convolação para relação jurídica diversa da controvertida.

Aliás, em havendo acordo das partes, já a reforma de 1967, dando nova

redação ao art. 272 do CPC português, autorizara a alteração ou ampliação do pedido e da

causa de pedir em qualquer altura do processo, tanto em 1º quanto em 2º grau de jurisdição,

salvo se ocorresse perturbação inconveniente da instrução, discussão e julgamento do p leito.

O direito brasileiro mostra -se bem mais rígido, porquanto realizada a citação

proíbe-se o autor de modificar o pedido ou a causa de pedir, sem o consentimento do réu (art.

264, 1ª parte, do CPC). Além disso, depois do saneamento do processo em nenh uma hipótese

será permitida tal alteração (art. 264, 2ª parte, do CPC). Nada impede, porém, dentro do

permissivo legal do artigo 284 do CPC, antes da citação e mesmo por ordem do juiz, v.g., a

adaptação da petição inicial de ação executiva para processo de  conhecimento, ou vice-versa,

pois, conforme o artigo 264 do CPC, o autor pode promover semelhante modificação.

Do ponto de vista cooperativo, no estágio atual da história brasileira, já está

mais do que em tempo de se começar a pensar na reforma da legi slação processual, para

permitir-se a alteração do pedido e da causa de pedir nos termos da recente legislação

processual portuguesa. Dessa forma, estimular -se-ia mais uma vez o desejável diálogo entre o

órgão judicial e as partes, quebrando -se ao mesmo tempo um formalismo excessivo, que não

tem mais razão de ser.
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