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“O juiz na realidade, é a alma do processo
jurídico, o artíficie Iaborioso do direito novo
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RESUMO

A discussão acerca da atividade do juiz não é recente, sendo que várias foram as
concepções a ela atribuídas. Todavia, atualmente, as reflexões e os postulados de
ordem politica parecem prevalecer. Isso significa que um papel mais ativo do juiz se
apresenta em perfeita consonância com a reivindicação de um processo mais célere,
bem como de sua própria função social. O problema é que muitos magistrados, por
timidez ou por comodidade, não se valem de tais poderes, acreditando que, com
isso, podem por em risco a sua imparcialidade e a sua objetividade. É exatamente
sobre essa questão a respeito da necessidade de se instituir uma postura mais ati-va
do juiz no processo, principalmente no que diz respeito à sua atividade instrutória,
que visa o estudo do presente trabalho.
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INTRODUÇÃO

Qualquer pessoa que atue no âmbito juridico sabe que é muito difícil
encontrar causas que possam ser analisadas e, posteriormente, julgadas apenas

com fundamento em questões de direito. Logo, apresentam-se como indispensáveis

as questões de fato que, por serem desconhecidas do órgão julgador, precisam ser

comprovadas, sendo isso feito através da atividade instrutória. Assim o juizdtem

ciência dos fatos, principalmente, através de sua reconstrução histórica, tornando-se

um fator crucial no momento de proferir sua decisão.

Há, modernamente, uma tendência doutrinária de se conceder maiores

poderes aos participantes do processo, principalmente no que diz respeito ao juiz,

delegando a ele maiores poderes para que possa ter uma atuação mais eficiente

nas atividades jurisdicionais. Visualiza-se, portanto, uma expansão do exercício da

função jurisdicional, tanto no sentido de ampliação do ãmbito das pretensões e das

pessoas em receber a tutela do direito, como também a efetiva participação do juiz

na direção e instrução do processo.

A perspectiva em se ampliar os poderes do magistrado é fruto da
publicização do processo. Atualmente, exige-se um processo mais simplificado, mais

célere e economicamente mais acessível a um maior número de pessoas. Pretende

se, pois, tutelar não só direitos subjetivos individuais, mas também e
primordialmente interesses coletivos e difusos.

É nesse sentido que houve a concessão, por parte do legislador, de largos

privilégios funcionais ao juiz, os quais, se devidamente utilizados, podem representar

uma verdadeira renovação do processo. Na verdade, não se tolera mais a
indiferença do magistrado: a velha figura de mero espectador, que assistia do seu

pedestal o duelo entre as partes para no fim determinar o vencedor, está sendo

substituída pela figura de participante ativo no processo.

Tal orientação imprime uma nova fisionomia à atividade judicial, tendo em

vista que a direção formal do processo não se apresenta mais como satisfatória,

exigindo-se uma direção material, em que o juiz possa tomar iniciativas no sentido

de averiguação da verdade. O interesse do Estado na atuação correta do
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ordenamento, através da máquina judiciária, sobrepõe-se ao interesse privado do

litigante, cujo objetivo primordial é ver atendidas e satisfeitas as suas pretensões.

Assim, é inegável a acentuada tendência no sentido de se ampliar as
iniciativas probatórias do juiz, possibilitando ao magistrado a ampla investigação da

verdade real a fim de constatar a veracidade das alegações feitas pelas partes. Isso

porque quanto melhor os fatos estiverem representados nos autos, maior é a

possibilidade de se proferir uma decisão justa e, conseqüentemente, o aIcance_.daverdadeira paz social. i
Todavia, não há como ignorar os vários obstáculos quetêm sido colocados

para que o juiz não se valha dos poderes instrutórios a ele concedidos, o que é feito

principalmente tendo em conta postulados formulados pela doutrina tradicional,

como a imparcialidade do juiz, o princípio dispositivo, o ônus da prova, a igualdade

das partes, entre outros.

A presente monografia procurará demonstrar, através da perspectiva
publicista do processo, a nova visão que é dada a esses dogmas, não havendo

qualquer incompatibilidade entre eles. A maior amplitude dos poderes do juiz, ao

contrário do que defendido por muitos, só vem a fortalecer um sistema processual

civil democrático, pois através deles se faz possível atingir os escopos da jurisdição,

oferecendo justiça àquele que tem razão.

Dessa forma, o trabalho se dividirá em três partes: a primeira tratará,
resumidamente, de alguns pressupostos fundamentais para a compreensão dos

poderes do juiz, mais especificamente, os poderes instrutórios; a segunda parte

buscará fazer uma análise, através de um ângulo publicista, dos institutos
fundamentais do processo bem como dos princípios processuais que norteiam a

atividade instrutória do juiz; e, por fim, a terceira parte irá abordar os poderes
instrutórios propriamente dito, ou seja, realizará um exame acerca de sua extensão,

de sua compatibilidade com as regras do ônus da prova, de sua relação com a
natureza do direito material e da questão referente às provas ilícitas.
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1. PRESSUPOSTOS FUNDAMENTAIS

1.1 CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS

O Estado é organizado com a finalidade de atingir o bem-comum, ou seja, a

convivência harmoniosa na sociedade. Isso é feito, primeiramente, através de um

ordenamento jurídico, acreditando que as pessoas irão obsen/ar as normas jurídicas

impostas. Ocorre que muitas vezes há uma transgressão às regras impostas, seja
porque o texto legal não é suficientemente claro, seja por decorrência da própria

natureza humana. Assim, nem sempre as pessoas se comportam de acordo com o

ordenamento jurídico, ocorrendo nesse caso a violação ao direito subjetivo de

alguém.

Essa transgressão aos preceitos jurídicos, porém, deve ser visto como algo

patológico dentro da sociedade, exigindo para tanto soluções que o próprio
ordenamento terá que oferecer para que haja a manutenção da ordem, segurança e

justiça no meio social. O direito, portanto, exerce na sociedade uma “função
ordenadora, isto é, de coordenação dos interesses que se manifestam na vida
social, de modo a organizar a cooperação entre as pessoas e compor os conflitos

que se verificarem entre seus membros”.

Segundo CARNELUTTIZ, o ser humano apresenta necessidades para que

possa atingir suas satisfações. As necessidades humanas são, todavia,
naturalmente ilimitadas e essas necessidades bem como as suas satisfações
dependem da aquisição de bens, os quais são limitados. Como os bens são
limitados e as necessidades ilimitadas, é preciso disciplinar quem administra esses

bens. Surge, então, o interesse, que é a posição favorável à satisfação de uma
necessidade.

Há, contudo, a possibilidade de haver situações em que duas pessoas

tenham interesse sobre determinado bem, sem que com isso haja uma alteração na

1 CINTRA, A. C. de A.; GRINOVER, A. P.; DINAMARCO, C. R. Teoria Geral do Processo.
15 ed. São Paulo: Editora Malheiros, 1999. p. 19.

2 CARNELUTTI, F. Instituições do processo civil. 5 ed. Tradução de: Adrián Sotero De Witt
Batista. Campinas: Servanda, 1999. v. 1. p. 77-78.
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harmonia social, enquanto que, em certos casos, um interesse necessariamente

exclui o outro. Pretender, portanto, é querer subordinar o interesse alheio ao próprio.

Surgindo a pretensão, o outro interessado pode renunciar, abrir mão para

aquele que pretende obter a satisfação, havendo uma pretensão e uma aceitação.

Entretanto, há casos em que se verifica uma resistência por parte do outro
interessado, surgindo, nesse contexto, a lide, ou seja, um conflito de interesses

qualificado por uma pretensão resistida.

Como a violação do direito objetivo acaba por ferir o direito subjetivo de

alguém e o Estado proíbe que o titular exerça esse direito pelas suas “próprias
mãos”, ele assume para si o poder de exercer as medidas necessárias. Vale dizer, o

Estado atua para atingir uma finalidade que o destinatário não pode fazer. Para

saber se o direito contempla ou não a pretensão do postulante, o juiz precisa saber

detalhes, isto é, como os fatos ocorreram, dando origem ao processo.

Pode-se, portanto, dizer que o Estado, quando atua para fazer valer o

ordenamento jurídico e, por reflexo, o direito subjetivo de alguém, opera
jurisdicionalmente (na verdade, cada função do Estado é disciplinada juridicamente).

Surge, então, o direito processual, que nada mais é do que o direito regulador da

atividade do Estado de fazer valer uma regra que não foi verificada pelo seu
destinatário, sendo por isso um meio de realização do direito material.

1.2 A FIGURA DO JUIZ NA SOLUÇÃO DOS CONFLITOS

Com o objetivo de manutenção da ordem social, é que surgiram diversas
formas de solucionar os conflitos de interesses. Dentre elas, cabe destacar, a

jurisdição, que consiste na “interferência mediante provocação do interessado, do

Órgão estatal investido de poder para apreciar o conflito e julgá-lo à luz do
ordenamento jurídico vigente, declarando com quem está juridicamente a razão e

impondo a realização do que for decidido, independentemente da vontade daquele

que se vê obrigado a tal cumprimento3”. Essa atividade é realizada, na sociedade

moderna, através da figura do juiz.

3 GOMES, S. A. Os Poderes do Juiz na Direção e Instrução do Processo Civil. Rio de
Janeiro: Forense, 1997. p. 10.
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O juiz é, na verdade, o Órgão estatal da relação processual; o sujeito que

atua como figura central do processo. O Estado impõe que o desenvolvimento do

processo se faça de maneira mais correta e rápida, de modo que a atuação da lei

contribua para restabelecer a paz social perturbada pela divergência nascida entre

os litigantes. Assim, ao juiz são atribuídos poderes4, a fim de que possa
desempenhar suas funções com melhor eficácia.

Todavia, nem sempre foi assim. Analisando o juiz de Roma, verifica-se que

ele não possuía o poder jurisdicional, ou seja, o poder de dizer o direito em nome e
como Órgão do Estado; na verdade, ele não era juiz, mas sim um simples árbitro.

Ademais, não é preciso ir muito além, pois no início do século XX, o procedimento,

que fora herdado das Ordenações do Reino de Portugal, era caracterizado pelo

princípio do impulso das partes, e não do impulso oficial como se tem atualmente.

Nas palavras de Ivan Ordine RIGHI, “o juiz funcionava como um relógio antigo,

trabalhava um pouco quando as partes davam-lhe corda, parava de trabalhar depois

se faltasse a renovação desse impuIso5”.

Na verdade, demorou para que o sistema jurídico brasileiro tomasse conta e

incorporasse a renovação dos estudos processuais, os quais foram desenvolvidos

primeiramente na Alemanha e, posteriormente, na Itália. Assim, até 1939, o direito

brasileiro vivia sob a égide de idéias processuais da Idade Média, que tinham um

processo escrito, formalista e, conseqüentemente, demoradoô.

Foi somente com a criação do Código Nacional de Processo que foi
possível ter acesso a um processo como instrumento a sen/iço da paz social, em

que o interesse público deve ser predominante. Para tanto, foi imprescindível a

concessão de vários poderes ao juiz, a fim de que ele pudesse exercer a atividade

processual no sentido de prestar tutela jurisdicional adequada à realização dos

direitos das pessoas.

Essa ampliação dos poderes conferidos se coaduna com a tendência
publicista que vem sendo atribuída ao processo civil moderno, na qual deve
prevalecer a busca da verdade material em detrimento da verdade formal trazida ao

4 Mais tarde, verificar-se-á que tais poderes constituem-se, na verdade, em deveres para o
juiz.

5 RIGHI, l. O. Os Poderes do Juiz. Jurisprudência Brasileira, v. 169. p. 41.
6 Cabe destacar que, em parte, a assimilação de estudos renovados começara a se esboçar

em alguns códigos estaduais, tendo como exemplo os Códigos de São Paulo e da Bahia.
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processo. Isso faz com que à função do juiz seja conferida uma importância jamais

vista, tornando-se o juiz um agente do processo comprometido com a realização da

verdadeira justiça social.

1.3 OS PODERES-DEVERES DO JUIZ

Os poderes do juiz são pressupostos necessários ao fiel desempenho de

suas funções; vale dizer, “os poderes conferidos ao juiz não constituem privilégios ou

vantagens outorgados â pessoa do Magistrado, mas se destinam a assegurar a real

e efetiva prestação jurisdicional7”. É um poder processual todo e qualquer poder

atribuído ao juiz, sendo que tal poder não é um fim em si mesmo, mas um
instrumento de realização da justiça.

Todavia, é de fundamental importância destacar que o exercício do poder do

juiz é para o magistrado, ao mesmo tempo, um dever jurídico. Isso porque ele não

pode deixar de exercer tais poderes por sua livre e espontânea vontade; ele tem, na

verdade, o dever de exercitar os seus poderes, uma vez que a ele foi conferida a

função de solucionar os conflitos existentes na sociedade. É nesse sentido que os

poderes do juiz são denominados de poderes-deveres.

ARRUDA ALVIM, tratando do assunto, ressalva:

Sob certo ângulo, todos os deveres do juiz para com os litigantes envolvem poderes do juiz.
Se se diz que o juiz tem o dever de prestar tutela jurisdicional, ipso facto, está a se significar
que o mesmo juiz tem tal poder. Será dever, no sentido de as partes poderem aspirar,
juridicamente, à prestação jurisdicional, mas, do ponto de vista objetivo de o juiz ter o poder
de presta-la, é curial que ele o faz porque lhe foi atribuído dito podera.

1.4 CLASSIFICAÇÃO DOS PODERES DO JUIZ

Devido à variedade de atividades que o magistrado desempenha enquanto

órgão do poder estatal e â ampla variedade de critérios que podem ser adotados, a

doutrina não se apresenta unânime no que diz respeito à classificação dos poderes

do juiz.

7 LOPES, J. B. Os Poderes do Juiz e o Aprimoramento da Prestação Jurisdicional. Revista
de Processo, v.35, p. 25, abr/jun. 1984.

8 ARRUDA ALVIM NETO, J. M. de. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo:
Editora RT, 1979. v. 5. p.20.
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Todavia, apesar de algumas divergências, a maioria das classificações está

de acordo no que há de essencial a tais poderes. Isso porque a finalidade de se
classificar os elementos de um determinado conjunto é a possibilidade de uma

melhor compreensão da totalidade do objeto.

Com efeito, “o objetivo da classificação dos poderes do juiz não é outro

senão o de sistematizar a multiplicidade de atividades que ao juiz cabe
desempenhar no processo e fora deste, mas sempre no exercício do poder de que
se encontra investidog”.

Geralmente, os poderes do juiz são classificados em poderes
administrativos e poderes jurisdicionais. Os poderes administrativos são aqueles que

o magistrado exerce fora da relação jurídica processual, a fim de que o processo se

desenvolva regularmente, enquanto que os poderes jurisdicionais são aqueles
exercidos dentro do processo pelo magistrado desde a sua formação até o ato que

põe fim ao processo, qual seja, a sentença.

Há quem entenda, ainda, que os poderes administrativos possam ser
subdivididos em poderes de polícia e poderes disciplinares1°. O poder de polícia

seria aquele exercido sobre as pessoas que não apresentam uma relação de
dependência hierárquica para com o magistrado; já, o poder disciplinar seria aquele

exercido pelo magistrado sobre as pessoas que com ele possuem um vínculo
hierárquico, como ocorre com os auxiliares da justiça.

Os poderes jurisdicionais, por sua vez, são classificados em poderes
ordinatórios e em poderes decisórios; os primeiros são representados pelos poderes

de impulso, direção, saneamento e instrução do processo enquanto que os
segundos se subdividem em despachos, decisões interlocutórias e sentenças, nos

termos do art. 162 do Código de Processo Civil11.

9 Go|v|Es, op. cn. p.47.
1° lvan Righi, em te›‹to já mencionado, adota essa classificação. A maioria da doutrina, porém,

classifica os poderes do juiz em jurisdicionais e de polícia, não fazendo qualquer subdivisão com
relação a este último.

11 Moacyr Amaral Santos classifica os poderes do juiz em poderes jurisdicionais e poderes de
polícia. Os poderes jurisdicionais, segundo ele, podem ser divididos, quanto à sua finalidade, em
poderes ordinatórios ou instrumentais, poderes instrutórios e poderes finais, os quais se subdividem
em poderes decisórios e poderes satisfativos ou executórios (“Primeiras linhas de direito processual
civil” p. 330-331) .
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Na verdade, seria extenso e difícil o trabalho de analisar, detalhadamente,

todos esses poderes atribuídos ao juiz. Em razão disso, o presente trabalho destina

se apenas ao exame dos poderes instrutórios do magistrado, ou seja, o poder de

iniciativa probatória, por considera-lo como um poder de grande importância para o

julgamento da lide. Tal como observa Ivan Ordine RIGHI, importância que talvez

somente seja menor que o poder decisório”.

12 Rlcl-il, op. cn. p. 44.
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2. OS PODERES DO JUIZ EM FACE DOS INSTITUTOS E PRINCÍPIOS
FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL

Foi somente na metade do século XIX, que o direito processual foi
considerado uma ciência autônoma, visto que a doutrina pode identificar os temas

que constituem objeto desse ramo da ciência jurídica. A ação, a jurisdição e o

processo foram considerados os pilares que sustentam a ciência processual.

Concluiu-se, portanto, que as regras de direito processual não nascem da

pura vontade do legislador; elas, na verdade, compreendem institutos elaborados

pela ciência jurídica ao longo dos séculos e por vários povos. Vale dizer, “institutos e

princípios são elementos pelos quais o ordenamento jurídico indica estruturas e

modos de operar criados neste como meios para que os fins visados pela ordem

jurídica sejam aIcançados13”.

Os institutos fundamentais do processo apresentam uma forte ligação e

interdependência de modo a não ser possível conceber a existência de um se os

outros dois não estiverem presentes. Como bem observou CARREIRA ALVIM,

“Como se vê, o direito de ação põe em movimento a jurisdição, que se realiza
através do processo. É no processo que o direito de ação se encontra com a
jurisdição. Na medida em que o autor exerce o direito de ação, tem direito a uma

resposta do juiz (jurisdição), através de um instrumento técnico que é o processo14”.

Assim, a ciência processual contemporânea é baseada tanto nos institutos

fundamentais do direito processual (a jurisdição, a ação, a defesa e o processo15)

que são os espaços de atuação de cada sujeito da relação, como nos princípios

processuais, que têm como escopo indicar o comportamento a se adotado por cada

um deles. Sendo o juiz um dos sujeitos da relação processual, faz-se indispensável

a consideração desses elementos na análise da sua atuação jurisdicional.

13 oo|v|Es, op. cn. p. 39.
14 ALVIM, J. E. C. Elementos de Teoria Geral do Processo. 7 ed. Rio de Janeiro: Forense,

1998.p.44.
A doutrina tradicional destaca três institutos do direito processual: ação, jurisdição e

processo. Modernamente, porém, há quem confira ao instituto da defesa a mesma relevância que o
instituto da ação, em virtude do princípio da igualdade. Logo, de acordo com esses doutrinadores os
institutos que fundamentam o direito processual seriam quatro, e não três: ação, defesa, jurisdição e
processo.

15
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2.1 JURISDIÇÃO

Sinteticamente, pode-se dizer que a jurisdição é a função do Estado que

consiste em resolver conflitos que a ela sejam apresentados pelas pessoas em lugar

dos interessados, por meio da aplicação de uma solução prevista pelo sistema

jurídico. Segundo Antonio CINTRA, Ada PELLEGRINI e Cândido DINAMARCO, a

jurisdição é concomitantemente um poder, uma função e uma atividade; e explicam:

Como poder, é manifestação do poder estatal, conceituado como capacidade de decidir
imperativamente e impor decisões. Como função, expressa o encargo que têm os Órgãos
estatais de promover a pacificação de conflitos interindividuais, mediante a realização do
direito justo e através do processo. E como atividade ela é o complexo de atos do juiz no
processo, exercendo o poder e cumprindo a função que a lei lhe comete16.

A jurisdição tem função meramente declarativa e não criadora, ou seja, o

juiz declara na situação concreta o direito preexistente. Ela diferencia-se dos outros

institutos fundamentais por apresentar algumas caracteristicas, dentre as quais se

pode destacar a universalidade, a inércia inicial, a substitutividade e a coisa julgada

(definitividade).

A universalidade” decorre da garantia constitucional de que nenhuma lesão

ou ameaça a direitos pode ser subtraída da apreciação do Judiciário. Para se evitar

a lesão e, conseqüentemente, frustração do judiciário, o juiz atua através de
liminares; nesses casos o réu só toma conhecimento do processo depois de
analisado o pedido de liminar. Ao juiz também é vedado, a pretexto de lacuna ou

obscuridade da lei, escusar-se de proferir decisão (art. 126 do CPC).

A inércia inicial, como bem salienta Sérgio Alves Gomes18, faz parte do

modo de ser da jurisdição. O Poder Judiciário não atua de ofício, mas apenas e tão

somente por iniciativa das partes (art. 262 do CPC)19. Essa inércia decorre da

inconveniência da atuação de ofício do juiz, comprometendo a sua imparcialidade e

da preponderância da disponibilidade dos direitos subjetivos. Há, contudo, exceções

à regra da inércia dos órgãos jurisdicionais, como ocorre com o habeas corpus que

pode se concedido de ofício (art. 64, §2° do Código de Processo Penal) e com a

16 CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, op. cit. p. 129.
17 Há quem denomine a universalidade como princípio da inafastabilidade ou do controle

jurisdicional.
18 oo|v|Es, op. zu. p. 51.
19 Cabe ressaltar que se inicia por impulso das partes, mas prossegue por impulso oficial.
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execução trabalhista, que pode ser instaurada por ato do juiz (artigo 878 da
Consolidação das Leis do Trabalho).

Exercendo a jurisdição, o Estado substitui as atividades dos destinatários

das regras jurídicas, colocando-se entre eles para fazer valer o direito do titular.

Sendo as atividades do Estado exercidas por Órgãos, compostos por pessoas
físicas, a imparcialidade se apresenta como uma exigência legal2°.

A definitividade é característica que permite à jurisdição realizar atos
suscetíveis de se tornarem imutáveis, não podendo ser revistos ou modificados. Tal

peculiaridade é decorrência do instituto da coisa julgada, prevista
constitucionalmente no art. 5°, inc. X)(XVI, com o escopo de se evitar a eternização

dos litígios. Assim, num determinado momento, tanto a decisão judicial (sentença)

como os seus efeitos tornam-se imutáveis. Cabe destacar, porém, que somente a

decisão de mérito é que pode atingir o status de coisa julgada.

A jurisdição é, ainda, informada por alguns princípios que, embora muitas

vezes não estejam expressamente previstos pelas legislações, são reconhecidos por

quase todos os sistemas jurídicos.

O princípio da investidura traduz a exigência da jurisdição ser exercida por

quem tenha sido regularmente investido na autoridade de juiz. Esse poder, exercido

pelo magistrado, deve se submeter a uma limitação espacial, que corresponde ao

princípio da aderência ao território.

O princípio da indelegabilidade consiste na impossibilidade de um poder

destinar o exercício de suas funções a outro poder. Isso porque é o próprio texto

constitucional que determina as funções do Poder Judiciário, não podendo a lei, nem

muito menos os membros que a ele pertence alterar tais disposições. É importante

destacar, entretanto, que a colaboração jurisdicional, como ocorre com as cartas

precatórias, não se configuram em delegação, vez que o juiz precisa de um ato
sobre o qual ele não tem poder, ou seja, está fora dos limites da comarca.

O princípio da inevitabilidade se caracteriza pela imposição da autoridade

jurisdicional bem como de sua decisão, independentemente da vontade das partes,

as quais se encontram num estado de sujeição.

2° Posteriormente, analisar-se-á mais detalhadamente o princípio da imparcialidade do juiz.
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Por fim, tem-se o princípio da inafastabilidade, que corresponde à
característica da universalidade anteriormente mencionada.

2.2. AçÃo

Uma vez analisado o fenômeno da jurisdição, que é a função exercida pelo

Estado somente quando provocada, faz-se necessário analisar como é solicitada a

prestação desse serviço, ou seja, o direito de ação. Esse direito pode ser entendido
em dois sentidos: direito de provocar a tutela jurisdicional do Estado, o qual tem o

dever de responder a esse pedido e direito de obter a solução de um litígio, através

de uma sentença de mérito”.

Até a metade do século passado, o direito de ação era o mesmo direito

subjetivo, que uma vez violado dava ao seu titular ir a juízo buscar o seu
reconhecimento. A ação, atualmente concebida como um direito subjetivo público,

distinto do direito subjetivo privado invocado, de pedir ao Estado a prestação de sua

atividade jurisdicional num caso concreto, não se apresenta como algo pacífico,

sendo que ao longo dos anos várias teorias foram propostas para que se chegasse
a uma conclusão.

Num primeiro momento, a ação era tida como o direito de pedir em juízo o

que nos é devido22; ou seja, considerava-se a ação como o próprio direito subjetivo

material a reagir com ameaça ou violação. Essa teoria, desenvolvida por Savigny,

denominada de civilista ou imanentista, foi considerada inaceitável, pois se assim

fosse admitido, todas as ações seriam julgadas procedentes, vez que não se poderia

negar tutela a um direito que realmente existisse”.

Posteriormente, muitas outras teorias foram surgindo, já se partindo da

separação entre direito material e direito processual, dentre as quais se destacam a

teoria da ação como direito autônomo e concreto e a teoria da ação como direito

21 Pode-se dizer que o primeiro diz respeito ao direito de ação no plano constitucional, vez
que está previsto pela Constituição Federal enquanto que o segundo trata do direito de ação no plano
processual.22 .

Segundo a conceituação romana de Celso, “nihil aliud est actio quam ius, quod sibi
debeatur, in iudicio persequendfi

23 WAMBIER, L. R.; A|_ME|oA, F. R. c. oo; TA|_AM|N|, E. Curso Avançado de Processo
Civil. 3 ed. Rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000. p. 120.
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autônomo e abstrato. Ambas acreditavam que o direito de ação se distinguia do

direito material e que seria um direito dirigido ao Estado.

Para os concretistas, o direito de ação só existiria se o direito subjetivo

existisse; logo, o direito de ação seria o direito de obtenção a uma sentença
favorável. Em contrapartida, para os abstrativistas, o direito de ação independia da

existência efetiva do direito material invocado; a conseqüência é que o direito de

ação seria o direito a apenas uma sentença de mérito, e não mais a uma sentença
favorável.

Atualmente, prevalece a idéia de ação como direito abstrato de agir. O

nosso sistema processual sofreu forte influência da teoria desenvolvida por Enrico

Tullio Liebman. É uma teoria plubicista, que afirma que o direito de ação é um direito

condicionado (logo, ele não é totalmente abstrato), mas não a um direito material e

sim a outras condições. Segundo Liebman, somente é possível se considerar
existente a ação se for verificada todas as condições da ação.

Em vista do exposto, o direito de ação pode assim ser definido:

Direito ao provimento jurisdicional, qualquer que seja a natureza deste - favorável ou
desfavorável, justo ou injusto - e, portanto direito de natureza abstrata. É, ainda, um direito
autónomo (que independe da existência do direito subjetivo material) e instrumental, porque
sua flnalidade e dar solução azuma pretensão de direito material. Nesse sentido, é conexo a
uma situação jurídica concreta .

Por fim, uma vez analisada as teorias acerca do direito de ação, é
importante destacar algumas relações entre o poder exercido pelo juiz no processo e

o direito de ação exercido por quem provoca a jurisdição25: a) é através do exercício

do direito de ação que se postula a tutela jurisdicional, sendo que é exigido ao Órgão

jurisdicional analisar o pedido, ainda que seja para negá-lo; b) tendo sido proposta a

demanda, ao juiz não é possível se recusar a julgar a causa, sob argumento de
lacuna ou obscuridade da lei; c) o exercicio do direito de ação ocorre durante todo o

curso do processo, sendo que o juiz deve assegurar um tratamento isonômico às

partes; d) a atividade jurisdicional é delimitada através do direito de ação, pois ao

juiz não cabe julgar nem a mais, nem a menos e nem diferentemente do que foi

24 c|NTRA; GR|NovER; o|NA|v|ARco, op. cn. p.254.
25 Essas relações foram analisadas mais profundamente por Sérgio Alves Gomes, na sua

obra “Os Poderes do Juiz na Instrução e Direção do Processo” (p.55-58), sendo que, aqui, faremos
uma breve referência.
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pedido; e) é também o exercicio do direito de ação que define a competência do

Órgão jurisdicional para apreciar a pretensão deduzida em juízo; f) a natureza do

provimento jurisdicional, a natureza do processo e, conseqüentemente, o tipo de

procedimento também são delimitados através do direito de provocar a atividade

jurisdicional, sendo que o juiz deve determinar a emenda de petição ou até mesmo

indeferi-la quando não estiver de acordo com o tipo de procedimento adotado.

2.3 DEFESA

Uma vez provocada a tutela jurisdicional, a sua atuação vai
necessariamente produzir reflexos na esfera jurídica de alguém. Ocorre que aquele

que exercitou o direito de ação já teve oportunidade para apresentar as suas razões

e, como o ordenamento jurídico é baseado no princípio constitucional da isonomia,

àquele com relação ao qual a providência é pedida, o mesmo ordenamento garante

o direito de defesa, isto é, a oportunidade de se manifestar. É o que se denomina de

bilateralidade da ação.

A defesa é essencial ao processo, pois sem ela não ha contraditório e,
consequentemente, não há processo. Assim, é imprescindível que o juiz, em todo o

curso do processo, assegure o direito de defesa, para que a igualdade entre as

partes seja preservada e para que aconteça no processo realmente uma ciência

bilateral dos atos processuais, a fim de que seja possível a prestação jurisdicional

válida e justa.

De acordo com o entendimento de Sérgio Alves GOMES:

(...) o instituto da defesa ao condicionar a validade do processo à sua efetiva observância,
condiciona também a validade da atuação jurisdicional e do exercicio do direito de ação.
Isso exige do juiz o correto emprego dos poderes que lhe são conferidos para dispensar à
defesa a mesma atenção dada ao direito de ação. SÓ assim estará garantida a igualdade
substancial e o efetivozgontraditório, princípios fundamentais do Estado democrático e do
processo por ele criado .

Assim, pode-se dizer que a defesa tem sua razão de ser na própria
finalidade da atividade jurisdicional, pois uma vez que o seu objetivo é a pacificação

social, é de seu interesse garantir ao réu (pólo passivo da relação jurídica) o

26 oo|v|Es, op. cn. p.62.
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exercício do direito de defesa. A atuação efetiva do contraditório faz com que a

jurisdição atinja o seu escopo e, por isso, deve o juiz resguardar o direito de defesa

para que este não sofra limitações.

2.4. PROCESSO

O processo nem sempre foi entendido como uma relação jurídica. Várias

teorias surgiram e, conseqüentemente, foram superadas até que se chegasse ao
entendimento que se tem hoje, dentre as quais pode-se destacar as teorias que
consideravam o processo como um contrato, um quase-contrato, uma situação

jurídica ou uma instituição.

Em 1868, surgiu o trabalho de Oscar Von Bülow, que teve grande influência

na determinação da natureza jurídica do processo. Admitiu a existência de uma

relação processual entre as partes e o juiz, distinta da relação de direito material por

três aspectos, quais sejam: pelos seus sujeitos, que são o autor, o réu e o juiz; pelo

seu objeto, que é a prestação jurisdicional; e, pelos seus pressupostos, que são os

pressupostos processuais.

Com efeito, a partir daí entendeu-se que a noção de processo não pode

ficar adstrita a de uma relação jurídica, sendo necessário visualizar não só a

regulamentação de conflitos, mas também a cooperação que deve ser desenvolvida

pelas partes, visando a um objetivo comum. O processo é, na verdade, uma
entidade complexa, que pode ser considerado por dois aspectos: pelos atos que lhe

dão corpo e da relação entre eles (procedimento) e da mesma forma pelas relações

entre os seus sujeitos (relação processual)27.

A moderna doutrina processual vem sedimentando o entendimento do

processo como um instrumento destinado à realização das finalidades jurídicas,

políticas e sociais da jurisdição. Hoje, para o processo o que está em primeiro plano

é o interesse da coletividade, já que seu objetivo é a realização do direito e da paz
social.

Sendo, portanto, o processo o instrumento com o qual a jurisdição atua,

deve o juiz, como sujeito da relação processual, ter uma participação ativa. Ele deve

27 c|NTRA; oR|NovER; D|NA|viARco, op. cn. p. 281.
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se apresentar como um verdadeiro condutor do processo, tendo a função de guia-lo

de modo coerente com os princípios e normas processuais vigentes. É, por isso, que

ao juiz são atribuídos vários poderes, tanto de direção como de instrução do
processo, a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, que é exercida por

ele como representante do Estado, através do processo.

Assim, houve a concessão, por parte do legislador, de largos privilégios

funcionais ao juiz, os quais, se devidamente utilizados, podem representar uma

verdadeira renovação do processo. Aquele juiz, inerte e escravo da lei, proibido de

interferir na esfera privada, passa a exercer um maior poder de direção do processo,

visando agora atender aos fins socialmente desejados. Com efeito, não se tolera

mais a indiferença do magistrado: a velha figura de mero espectador está sendo

substituída pela de participante ativo no processo”.

2.5 PRINCÍPIOS PROCESSUAIS

Primeiramente, cabe ressaltar que qualquer modalidade de conhecimento

filosófico ou científico implica a existência de princípios, que são enunciados lógicos

utilizados como condições ou base de validade das demais afirmações que integram

determinado campo do saber29.

O nosso ordenamento jurídico reconhece, através da previsão contida no

artigo 4° da Lei de Introdução ao Código Civil, a existência de princípios gerais do

direito. Segundo esse dispositivo, quando a norma for omissa, cabe ao juiz decidir

de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Todavia, os

princípios não se prestam apenas para suprir lacunas; a sua função é muito mais

ampla.

Como bem adverte Miguel REALE, “a nosso ver, princípios gerais de direito

são enunciações normativas de valor genérico, que condicionam e orientam a

compreensão do ordenamento jurídico, quer para sua aplicação e integração, quer

2° A posição do juiz como um sujeito ativo será melhor analisada no próximo capítulo, quando
for tratado dos seus poderes instrutórios.

29 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 24 ed. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 305.
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para elaboração de novas normas. Cobrem, desse modo, tanto o campo de
pesquisa pura do Direito quanto o de sua atualização prãtica”3°.

Ao presente estudo, mostra-se relevante a análise dos princípios
processuais, vez que são eles que devem nortear o juiz no exercício de suas
atribuições em todo o desenvolvimento do processo, desde sua fase inicial até o
momento da decisão.

2.5.1. Princípio Dispositivo

A doutrina processualista tradicional sempre vinculou o processo penal à

busca da verdade real, vigorando, portanto, o princípio da livre investigação das

provas, enquanto que no processo civil vigoraria o princípio dispositivo, satisfazendo

se o juiz com a mera busca da verdade formal. Tal entendimento, além de
equivocado, não se encontra em harmonia com os valores jurídicos, políticos e

sociais visados pelo processo civil moderno.

O princípio dispositivo consiste na regra de que o juiz depende, na instrução

da causa, da iniciativa das partes quanto às provas e às alegações em que se
fundamentará a decisão. Esse princípio é sintetizado numa expressão romana: iudex

secundum allegata et probata partium iudicare debet.

Ao princípio dispositivo se contrapõe o princípio inquisitório, segundo o qual

o processo é dominado pela vontade daquele que o deve julgar e que recebe da

ordem jurídica poderes para o conduzir e orientar para uma decisão justa. Se

analisados os princípios sob o ponto de vista do juiz, o primeiro princípio, qual seja, o

dispositivo, pode ser denominado de principio do juiz inerte; e o segundo, que é o

princípio inquisitório, como o princípio do juiz ativo. É importante ressaltar que a

diferenciação entre eles decorre da titularidade dos poderes de determinação e
condução do processo.

O Código de Processo Civil brasileiro subordina-se, pelo menos em regra,

ao princípio dispositivo”. A consagração desse princípio, de caráter nitidamente

liberal, ocorreu, principalmente, com o intuito de assegurar a imparcialidade do juiz.

3° mid., p. 306-307.
31 Art. 262: “O processo civil começa por iniciativa da parte, mas se desenvolve por impulso

oficial".
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Houve grande polêmica na doutrina, pois houve quem defendesse uma maior

participação do juiz na produção de provas.

Moacyr Amaral SANTOS, representante da parte da doutrina conservadora

que entende ser o princípio dispositivo um obstáculo à ampliação dos poderes
instrutórios do juiz, define-o como sendo “a regra conforme a qual o juiz depende, na

instrução da causa, da iniciativa das partes quanto à afirmação e prova dos fatos em

que se fundam os pedidos”32. Segundo ele, o princípio dispositivo sofre uma certa

restrição apenas quando o juiz ainda se encontre em estado de perplexidade ou
incerteza diante do conjunto probatório trazido pelas partes, sendo nesse caso lícito

a determinação, de oficio, de diligências instrutórias.

José Roberto dos Santos BEDAQUE, por sua vez, apresenta um
entendimento distinto, que melhor se coaduna com a nova perspectiva do processo

civil. Explica que o princípio dispositivo é um princípio relativo à relação de direito

material, e não à relação de direito processual, ressaltando que “constitui um

equívoco afirmar, por exemplo, que a impossibilidade de o juiz dar início ao processo

é conseqüência do caráter disponível da relação material”33; o princípio da inércia da

jurisdição persiste ainda que indisponível o direito material.

Ademais, pode-se perceber pelo próprio enunciado do artigo 262 que o

princípio dispositivo não reina absoluto e a iniciativa das partes sofre limitações em

detrimento dos poderes ordinatórios e instrutórios do juiz. É o que expressamente

dispõe o artigo 130 do Código de Processo Civil: “Caberá ao juiz, de ofício ou a

requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo,

indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Sendo assim, devido à tendência de publicização do processo, não e mais

possível que o juiz se apresente como um mero espectador do duelo entre as partes,

sendo privado de qualquer iniciativa para o conhecimento da verdade e,
conseqüentemente, a realização da justiça. Com efeito, o dispositivo não é a base

única da pesquisa das provas no processo, porque, além do interesse da parte, está

também em jogo o interesse estatal em solucionar o litígio de forma justa e segundo

32 SANTOS, M. A. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil.
33 BEDAQUE, J. R. dos S. Poderes instrutórios do Juiz. 3 ed. rev, atual. e ampl. São Paulo:

Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 91.



19

as regras do direito. Além do compromisso com as partes, o seu compromisso maior
é com a sociedade.

Na verdade, o Código de Processo Civil não só adotou a tendência
publicista, a qual atenua a rigidez do princípio dispositivo, possibilitando ao juiz

participar ativamente na instrução do feito, como também reforçou os seus poderes

diretivos, sendo que é possível dizer que o sistema adotado representa uma
“mescla” do princípio dispositivo com o princípio da livre investigação judicial.

A partir destas observações, percebe-se que a leitura mais condizente com

as necessidades do processo civil moderno é aquela que enxerga o princípio

dispositivo como uma limitação imposta ao juiz em virtude da disponibilidade da

relação litigiosa, e não como uma expressão ou ainda como uma relativização da

máxima iudex iudicare debet allegata et probata partium.

2.5.2 Princípio da Igualdade Processual

A garantia constitucional da igualdade, prevista no caput do artigo 5° da

Constituição Federal, deve também incidir na relação jurídica processual. O Código

de Processo Civil, em seu artigo 125, determina que ao juiz cabe “assegurar às

partes igualdade de tratamento".

Essa exigência advém da postura imparcial do juiz, sendo que ambas as

partes devem ter as mesmas oportunidades de fazer valer em juízo as suas razões.

Isso significa que não pode o magistrado analisar minuciosamente o que foi alegado

e demonstrado por uma das partes e apenas examinar superficialmente o que foi

sustentado pela outra.

Convém destacar, entretanto, a existência de dificuldades que se opõem, de

fato, à atuação do princípio da igualdade. Nota-se, muitas vezes, a garantia de uma

igualdade meramente formal, o que não é satisfatório para um sistema preocupado

com a busca da verdade e a realização da justiça. É preciso, portanto, que se
promova uma igualdade substancial das partes no processo, transformando-o num

instrumento de nivelação das desigualdades sociais.

Conforme menciona José Roberto dos Santos BEDAQUE34, uma das regras

que não assegura a igualdade substancial entre as partes é a da plena

34 lbid., p. 72.
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disponibilidade das provas, a qual não se coaduna mais com as necessidades da

sociedade moderna e da tendência publicista do processo.

Muitas vezes, a inércia do Iitigante se dá em virtude de dificuldades
econômicas e não pela simples intenção de dispor do seu direito. Não se apresenta

suficiente, portanto, apenas uma oferta de oportunidades; é necessário que se
garanta também o seu aproveitamento por todas as pessoas, independentemente de

desigualdades econômicas e sociais. É, neste sentido, que cada vez mais são
reforçados os poderes instrutórios do juiz: a fim de que se assegure a igualdade real

entre os Iitigantes35.

BARBOSA MOREIRA, tratando do tema, admite que:

...o mais valioso instrumento 'corretivo', para o juiz, consiste sem dúvida na possibilidade de
adotar ex officio iniciativas relacionadas com a instrução do feito. Os poderes instrutórios, a
bem dizer devem reputar-se inerentes à função do Órgão judicial, que, ao exercê-los, não
se 'substitui' às partes, como leva a supor uma visão distorcida do fenômeno. Mas é
inquestionável que o uso hábil e diligente de tais poderes, na medida em que Iogre iluminar
aspectos da situação fática, até então deixados na sombra por deficiéncia da atuação deste
ou daquele Iitigante, contribui, do ponto de vista prático, para suprir inferioridades ligadas à
carência de recursos e de iršgormações, ou à dificuldade de obter o patrocinio de advogados
mais capazes e experientes .

2.5.3 Princípio da Imparcialidade

A imparcialidade do juiz é uma característica inerente ao exercício da
atividade jurisdicional, apresentando-se como garantia de um julgamento válido e

justo. BARBOSA MOREIRA entende que “a imparcialidade é condição sine qua non

do legítimo exercício da função jurisdicional”37. Segundo esse princípio, o juiz deve

se colocar numa posição eqüidistante e acima das partes, sendo essa a primeira

exigência para que o juiz possa exercer sua função dentro do processo.

É importante destacar que o conceito de imparcialidade não pode nem deve

ser confundido com o conceito de neutralidade. O juiz imparcial é aquele que conduz

o processo sem tomar posição de qualquer uma das partes, ou seja, no decorrer do

35 Antonio Cintra, Ada Pellegrini e Cândido Dinamarco, contudo, observam: “Mas é delicada a
tarefa de equilibrar processualmente os Iitigantes que não se encontram em igualdade de condições.
As prerrogativas não devem superar o estritamente necessário para restabelecer o equilíbrio. Por
isso, freqüentemente a doutrina considera inconstitucional o tratamento privilegiado dispensado às
partes” (3Teoria Geral do Processo; p. 54).

6 BARBOSA MOREIRA, J. C. A Função Social do Processo Civil Moderno e o Papel do Juiz
e das Partes na Direção e na Instrução do Processo. Revista de Processo, vol.37. p. 146/147.

37 BARBosA |vioRE|RA, J. c. Refle×õee sobre a imparcialidade do juiz. Temas de Direito
Processual, 7a série. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 19
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processo não beneficia uma parte em detrimento de outra. Em contrapartida, não se

pode exigir que o juiz seja neutro, isto é, indiferente ao resultado do litígio; deve o

magistrado sim pretender que saia vitorioso aquele que tem melhor direito38.

Sem deixar de lado a real importância que deve ser dada ao princípio da

imparcialidade, é preciso atentar para o fato de que o mesmo não deve ser utilizado

como um subterfúgio para se negar o papel ativo do juiz na colheita de provas. Na

opinião de determinada doutrina, a imparcialidade do juiz só é preservada na medida

em que ele se afasta da persecução probatória.

Por entender completa incompatibilidade entre imparcialidade e poderes

instrutórios é que muitos doutrinadores combatem a ampliação desses poderes,

pois, segundo eles, a inércia do magistrado perante a prova garante a sua
imparcialidade. Esse entendimento, todavia, não deve prevalecer, pois o juiz ao

determinar a realização de uma prova não tem possibilidade de saber qual será o

seu resultado, ou seja, a qual parte a prova irá beneficiar”. Ademais, o não
envolvimento do juiz no conflito trazido ao processo conduz, indubitavelmente, ao

ressurgimento da figura do “juiz espectador", papel este que não se harmoniza com

os valores perseguidos pelo processo civil moderno.

BARBOSA MOREIRA, com o brilhantismo que lhe é peculiar, traça o

seguinte comentário com relação à alegação de que a iniciativa probatória do juiz

poderia comprometer sua imparcialidade e beneficiar uma das partes:

Peço licença para sublinhar que isso em nada compromete a imparcialidade do juiz.
Quando o juiz determina a realização de uma prova, ele simplesmente não sabe que
resultado vai obter; essa prova tanto poderá beneficiar uma das partes como a outra; e até
diria - se considerarmos que essa atitude do juiz implica parcialidade - que a omissão em
determinar a prova também implicará em parcialidade, porque se a prova não for feita,
dessa falta de prova igualmente resultará benefício para alguém, de modo que estaríamos
colocando o juiz na desconfortabilissima posição de ter de ser sempre parcial, quer atue,
quer não atue. Eu prefiro ser parcial atuando, a ser parcial omitindo-me4°.

38 lbid., p. 29. Barbosa Moreira, ainda, acrescenta que não é correto afirmar que para o
julgador tanto faz que seja vitorioso o autor ou o réu. Para ele, “a afirmação só se afigura verdadeira
enquanto signifique que ao órgão judicial não é lícito preferir a vitória do autor ou do réu, e menos que
tudo atuar de modo a favorecê-la, por motivos relacionados com traços e circunstâncias pessoais de
um ou de outro: porque o autor é X, simpático, ou porque o réu é Y, antipático, ou vice-versa” (p. 30).

39 Mesmo nas hipóteses em que o juiz já sabe qual é o resultado probatório, como ocorre
quando ele determina ex officio o empréstimo de uma prova, não está ele tendo uma postura parcial.
Eduardo Talamini ressalta que “se a reconstrução histórica dos fatos determinada de ofício vem a
beneficiar quem tem razão, não há nisso infração ao dever de imparcialidade, mas o adequado
cumprimento da função jurisdicional” (“Prova emprestada no processo civil e penal”, p. 156).

4° BARBOSA |vioRE|RA, J. c. Os poderes do juiz. o Processo civii Contemporâneo.
Curitiba: Juruá, 1994. p. 95.
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Cabe também destacar a ObSGI'VãÇãO feita por José Roberto dos Santos
BEDAQUE sobre o tema:

Não seria parcial o juiz que, tendo conhecimento que a produção de determinada prova
possibilitará o esclarecimento de um fato obscuro, deixe de fazê-Io e, com tal atitude, acabe
beneficiando a parte que não tem razão? Para ele não deve importar que vença o autor ou
o réu. Importa, porém, que saia vitorioso aquele que efetivamente tenha razão, ou seja,
aquele cuja situação da vida esteja protegida pela norma de direito material, pois somente
assim se pode falar que a atividade jurisdicional realizou plenamente a sua função'".

Como solução para esse problema, BARBOSA MOREIRA propõe a
submissão da atividade do juiz ao principio do contraditório, isto é, a impossibilidade

de o juiz considerar qualquer elemento probatório na sua decisão, que não tenha

contado com a participação das partes ou, pelo menos, que não tenham tido elas

possibilidade de se manifestar sobre o seu resultado. Acrescenta, ainda, o
processualista a necessidade de motivação das decisões judiciais”. Assim, a
iniciativa probatória do juiz de modo algum influi na sua imparcialidade; pelo

contrario, evidencia o compromisso do magistrado na concretização dos fins sociais

do processo.

2.5.4 Princípio do Contraditório

O contraditório constitui um elemento essencial à relação jurídica
processual, principalmente pela indispensável participação das partes no
desenvolvimento do processo e, conseqüentemente, na formação da decisão do

juiz. Logo, é importante estar atento para a natureza essencialmente dialética do

processo”, ressaltando que o principio do contraditório é absoluto, ou seja, deve

sempre ser observado sob pena de nulidade do processo.

Segundo Humberto THEODORO JÚNIOR, do princípio do contraditório

decorrem três conseqüências: a) a decisão judicial somente interfere na esfera

juridica das pessoas que foram partes no processo ou, no maximo, de seus

41 BEDAQUE, op. cn. p. 108.
42 BARBOSA MOREIRA, J. C. O Juiz e a Prova. Revista de Processo, vol. 35. p. 183.
43 Carlos Alberto Álvaro de Oliveira, tratando do assunto, assevera: “...a vontade do juiz

nunca é totalmente soberana, pois de um ou outro modo condiciona-se à vontade e ao
comportamento das partes, no que representam de iniciativa, estímulo, resistência ou concordância.
Quanto às partes, sua vontade e atividade tendem a se plasmar e se adequar aos estímulos
decorrentes do comportamento do juiz e do adversario" (O Juiz e o Princípio do Contraditório, Revista
do Advogado, n.° 35).
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sucessores; b) a relação jurídica processual somente se completa após ter sido o

réu regularmente citado; c) qualquer decisão a ser proferida pelo juiz deve ser
antecedida da oitiva de ambas as partes ou, pelo menos, da concessão de
oportunidade de manifestação44.

Quanto à produção de provas, BARBOSA MOREIRA destaca a importância

da ciência bilateral dos atos processuais, estabelecendo a necessidade de se
conceder oportunidades iguais a ambas as partes para solicitar a produção de

provas, a necessidade de oferecer igualdade de possibilidadespara as duas partes
tanto no que se refere à participação dos atos probatórios como a manifestação

acerca dos seus resultados e, por fim, a verificação de ausência de disparidades nos

critérios de aceitação ou recusa das provas45.

Com efeito, a presença do contraditório apresenta-se imprescindível para a

existência do processo. Conforme acentua Sérgio Alves GOMES, “o processo é, em

verdade, uma relação dinâmica entre seus sujeitos, que se exterioriza por meio do

procedimento em contraditório. Portanto, sem contraditório não há propriamente

processo, mas tão-somente procedimento”46.

2.5.5 Princípio da Persuasão Racional do Juiz

O princípio da persuasão racional do juiz regula a apreciação e a avaliação

das provas existentes nos autos, possibilitando ao juiz formar livremente o seu

convencimento. Quase sempre, as provas apresentadas pelas partes são
contraditórias”, sendo necessário ao magistrado assumir uma posição diante de tais
fatos48.

O nosso Código de Processo Civil adota um principio que se encontra numa

posição intermediária entre o princípio da prova legal e o princípio do livre

44 THEODORO JR, H. Principios Informativos e a Técnica de Julgar no Processo Civil.
Revista Forense, vol. 268. p.104.

45 BARBOSA MOREIRA, J. C. A Garantia do Contraditório na Atividade de Instrução. Temas
de Direito Processual, 3a série. Saraiva: São Paulo, 1984. p.67.

46 oo|viEs, op. cn. p. as.
47 Cabe ressaltar que as provas periciais, por serem técnicas, muito raramente sofrem esse

problema, pois os peritos chegam a dados uniformes.
48 A lei é que define como a prova é valorada. Para tanto, existem dois sistemas: a) principio

da prova legal ou do sistema tarifário: o legislador faz uma escala das provas, atribuindo um valor a
cada uma delas e, ao final do processo, verifica-se qual é a que possui maior valor; b) princípio do
livre convencimento ou da convicção intima: o juiz tem total liberdade na formação de convencimento
sobre os fatos, independentemente das provas produzidas.
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convencimento, que é o princípio da persuasão racional. De acordo com o nosso

ordenamento, o magistrado não precisa atrelar-se totalmente à lei, mas também não

é conveniente que tenha plena liberdade sem qualquer fundamentação. Logo, o juiz

tem liberdade para decidir, mas precisa fundamentar a sua decisão com base nas

provas constantes nos autos (artigo 131 do CPC)49, ou seja, ele deve apresentar

critérios racionais para a sua decisão.

É importante destacar que o legislador não estabeleceu para o juiz qualquer

preferência entre espécies de prova5°, podendo-se concluir que a sua natureza não

tem influência no momento de sua valoração. Todavia, alguns limites são verificados

quando se tratar de casos específicos, como ocorre com os artigos 336 e 401 do

Código de Processo Civil. Percebe-se, portanto, a existência de certos dispositivos

legais que impõem ao juiz admitir apenas algumas espécies de provas para
determinados fatos, os quais se configuram como uma espécie de limitação ao

principio da persuasão racional.

Em vista do exposto, pode-se dizer que esse princípio apresenta-se como o

melhor instrumento de valoração de provas já existente: “não permite a
transformação do juiz em déspota arbitrário e nem em sujeito passivo, mero
observador de regras matemáticas que atribuem aprioristicamente o valor a ser dado

à prova. Por um lado valoriza a consciência do magistrado, por outro, estabelece

limites que exigem dele decisão explicitamente fundamentada na prova dos autos”51.

49 Mesmo que sua decisão seja influenciada por outras provas, o seu fundamento deve estar
contido nos autos.

5° O artigo 332 do CPC prevê: “todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos
são hábeis para provar a verdade dos fatos, em que se funda a ação ou a defesa".

51 coMEs, op. zu. p. 95.
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3. ASPECTOS FUNDAMENTAIS DOS PODERES INSTRUTÓRIOS DO JUIZ

A fase instrutória é aquela que se destina a preparar o convencimento do

juiz, a fim de que este profira uma decisão em um determinado sentido. Com efeito,

essa fase tem grande relevância, tendo em vista que poucas são as causas em que

é possível o seu julgamento â luz de questões puramente de Direito.

Conforme bem destaca BARBOSA MOREIRA, na maior parte dos casos, a

dificuldade consiste nas questões de fato, e sobre essas questões, tem o juiz de

resolvê-las através da mediação das provas, já que, em regra, não tem
conhecimento pessoal e direto dos acontecimentos que deram origem ao litígio52.

Logo, o magistrado se utiliza dos meios de prova para que possa, ainda que
relativamente, efetuar a reconstituição dos fatos53.

É nesse sentido que a prova constitui, depois da sentença, a parte mais

importante do processo. Somente através das provas tem o juiz acesso ao
conhecimento dos fatos, e facilmente concluirâ que, ao menos em princípio, a

probabilidade de atingir-se uma decisão justa cresce na razão direta do rendimento

dos mecanismos probatÓrios54.

É importante destacar que o termo prova pode ter vários significados,

dependendo da perspectiva que é analisado. João Batista LOPES conceitua prova,

sob dois aspectos: o objetivo e o subjetivo. Objetivamente, pode ser conceituado

como o conjunto de meios destinados a demonstrar a existência de fatos relevantes

para o processo, enquanto que no ângulo subjetivo significa a convicção ou o

52 Barbosa Moreira, ainda, acrescenta: “E ainda quando porventura, casualmente, tenha esse
conhecimento, porque, por exemplo, assistiu da janela de sua casa ao acidente de trânsito, não está
o juiz autorizado a valer-se desse seu conhecimento pessoal e direto na fundamentação de sua
sentença, pela razão simples e óbvia de que não pode funcionar ao mesmo tempo como juiz e como
testemunha, o que implicaria, para ele, a necessidade de valorar o seu próprio depoimento”("O juiz e
a prova". p. 178).

53 Hoje, entende-se que não há uma fiel retratação, visto que passa por um “filtro”. Luiz
Guilherme Marinoni e Sergio Arenhart tratam desse tema, em seus Comentarios ao CPC: “Deveras, a
reconstrução de um fato ocorrido no passado sempre vem influenciada por aspectos subjetivos das
pessoas que assistiram o mesmo, ou ainda do juiz, que ha de valorar a evidência concreta. Sempre
há uma interpretação formulada sobre tal fato - ou sobre a prova direta dele derivada - que altera o
seu real conteúdo, acrescentando-lhe um toque pessoal que distorce a realidade. Mais que isso, o
julgador (ou o historiador, ou, enfim, quem quer que deva reconstruir fatos do passado) jamais poderá
excluir, terminantemente, a possibilidade de que as coisas possam ter-se passado de outra forma”.
(“Comentârios ao Código de Processo Civil”, p. 40).

BARBOSA MOREIRA, J. C. Alguns Problemas Atuais Da Prova Civil. Temas de Direito
Processual, 43 série. São Paulo: Saraiva, 1989. p. 145.

54
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convencimento do juiz acerca da existência, ou não, dos fatos alegados no
processo55.

Segundo ele, é possível que haja uma dualidade de posições, uma vez que

a parte pode entender estar demonstrado o fato alegado e o juiz, em contrapartida,

considerá-Io não comprovado. Assim, é que a finalidade da prova pode ser resumida

como “em sen/ir de meio adotado pelo direito processual, capaz de fornecer
elementos que influem na consciência do juiz e possibilitam a formação de seu

convencimento a respeito dos fatos controvertidos”56.

Dentro desse contexto que Luiz Guilherme MARINONI e Sérgio ARENHART

visualizam a importância de se colocar o juiz como elemento principal da questão

probatóriaz

É ele o destinatário final da prova porque é ele, enquanto representante do Estado
Jurisdição, quem deve estar convencido da validade (ou não) das proposições formuladas.
A argumentação probatõria, portanto, deverá tomar em conta, também, as características
próprias do Estado-juiz instituído, porque o seu convencimento há, necessariamente, de
estar condicionado por inúmeras variáveis políticas, econômicas, sociais, etc5 .

3.1. O JUIZ FRENTE À INICIATIVA DA PROVA

Durante o desenvolvimento do processo, três são basicamente os
momentos em que o juiz apresenta alguma relação com a prova. São eles: o da

admissão e determinação da prova, o da participação na produção da prova e o da

sua valoração58. É importante ressaltar que o juiz, sendo o sujeito que dirige o

processo (“juiz diretor”), deve participar de todas as etapas da atividade instrutÓria59.

55 LOPES, J. B. Iniciativas Probatórias do Juiz e os Arts. 130 e 333 do CPC. RT, vol. 716.
p.41. Exemplifica o aspecto objetivo através da situação em que o advogado questiona ao cliente
quais são as provas que ele dispõe, isto é, quais são os meios de se prova os fatos alegados; já
quanto à perspectiva subjetiva, menciona o fato de o juiz entender que as afirmações feitas pela parte
autora não foram suficientemente provadas.

5° GOMES, op. cit. p. 239.
57 MARINONI, L. G.; ARENHARDT, S. C. Comentários ao Código de Processo Civil, v.5:

do processo de conhecimento, arts. 332 a 363, tomo I. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2000. p. 67. Complementa dizendo que isso justifica o fato de dois juízes chegarem a conclusões
distintas, em processos idênticos, em que foram produzidas as mesmas alegações e as mesmas
provas. Entende que a prova não é utilizada para a reconstrução da verdade, mas sim de servir como
suporte para a argumentação tanto das partes como do próprio magistrado.

8 A determinação dessas três etapas foi realizada, primeiramente, por Barbosa Moreira (“O
Juiz e a Prova”) e, posteriormente, mencionada por Sérgio Alves Gomes (“Os Poderes do Juiz na
Direção e Instrução do Processo Civil").

59 Sérgio Alves Gomes, citando Alcalá-Zamora, apresenta três figuras de juiz, quais sejam, o
juiz espectador, o juiz ditador e o juiz diretor, destacando que a lei não cria essas figuras, mas sim
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O artigo 130 do Código de Processo Civil trata especialmente do poder do

juiz de tomar a iniciativa da prova, de ofício ou a requerimento das partes, além de

indeferir as inúteis ou meramente protelatóriasôo. Com efeito, a letra da lei é clara

quanto ao fato de o juiz não ter apenas a faculdade de determinar provas
necessarias, mas sim o dever de fazê-lo.

Surge daí a indagação de quando a prova é considerada necessária, ou

seja, em quais tipos de provas deve o juiz ter a iniciativa, inclusive de oficio, de

estabelecer a sua produção. Segundo Sérgio Alves GOMES, a prova será
necessária “quando sua presença ou ausência nos autos for capaz de influir na

formação do convencimento do juiz, de modo a Ievá-lo a decidir com base na

referida prova”61. Dito de outro modo, a prova será necessaria quando apresentar
um caráter relevanteôz. E acrescenta:

Se o juiz admitir prova sobre fato que não seja relevante, estará permitindo a prática de ato
oneroso que em nada influirá na formação de seu convencimento. Igual perda de tempo e
dinheiro para as partes, bem como, prejuízo para o Estado em razão do falho exercício da
jurisdição ocorrerá se o juiz deferir provas sobre fatos incontroversos e impertinentes ou de
qualquer outro a respeito do qual a lei dispensa a produção de provas (CPC, art. 334).

Não obstante, a regra do artigo 130 do Código de Processo Civil, se
devidamente utilizada, apresenta grande eficácia na contribuição da busca da

verdade que exerce a relação jurídica processual, como também insere o juiz na

processualística moderna, onde o comando que lhe é concedido deve sempre ser

posto em ação, para que o processo atinja o seu escopo”.

espécies de processo. Logo, no decorrer do processo, é possível a verificação dessas três figuras,
vez que ela depende de aspectos psicológicos e de questões de ordem prática. Assim, Sérgio
Gomes, entende que “a principal conseqüência a ser extraída da observação do referido ator consiste
no fato de não bastar a lei processual para que o processo atinja suas finalidades. Mister se faz que o
juiz ao dirigi-lo, assuma com amplitude os poderes que lhe são conferidos para tanto. Se assim fizer,
será realmente um diretor do processo, a atitude contrária fará dele um mero espectador do feito. Por
outro lado, se não respeitar os limites fixados pela lei ao poder por ele exercido, fará papel de
ditado/"çOs poderes do juiz na direção e instrução do processo". p. 243)

° Art. 130 - “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas
necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias”
(sem destaques no original).

61 co|v|Es, op. cn. p. 251.
62 É assente entre os processualistas que os fatos é que são objeto de prova, tendo em vista

que o direito o juiz conhece. Entretanto, como se sabe, não são todos os fatos que são objeto de
prova, mas apenas os relevantes, pertinentes, determinados e controvertidos.

63 DELGADO, J. A. Poderes, Deveres e Responsabilidades do Juiz. Revista de Processo,
v.42 . p. 48.
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Nesse sentido, José Augusto DELGADO cita algumas regras práticas, as

quais vale mencionar:

a) a medida para que possa ser considerada protelatoria, necessário se faz, após acurado
exame, seja considerada inútil em relação ao objeto da lide;
b) o juiz não dirige o processo como mero obsen/ador. Até antes da sentença, o juiz tem a
faculdade de determinar a produção de novas provas;
c) o juiz não pode criar a prova. Mas, pode determinar que venha para os autos a já
existente, pois a sua função precípua é procurar a verdade;
d) o juiz não pode deixar de dar andamento ao processo pelo fato do autor não exibir a
prova que foi ordenada. Cabe-lhe, em conseqüência, proferir o julgamento;
e) mesmo fora do prazo legal, ao juiz compete determinar a audiência de testemunhas queforam arroladas; `
f) não deve o juiz impedir a realização de prova quando o autor se empenha em realiza-Ia e
há concordância da parte contrária 4.

Dentro dessa Ótica, é que cabe questionar se o juiz deve sair ao encontro

das provas (atividade de investigação) ou deve limitar-se a verificá-las (atividade de

apreciação ou avaliação). João Batista LOPES destaca a indubitável tendência de

fortalecimento dos poderes do juiz, inclusive os instrutórios; ressalta a contestação

que vem sendo feita por uma considerável parte da doutrina sobre a atividade
meramente supletiva do juiz65.

Tratando, ainda, do tema, destaca a posição de Cappelletti, repugnando a

direção meramente formal do processo. Segundo João Batista LOPES, o
entendimento desse processualista pode assim ser resumido:

a) o princípio dispositivo, em sua moderna configuração, significa apenas que a iniciativa
das alegações e dos pedidos incumbe às partes, não ao juiz; b) a iniciativa das provas não
ê privativa das partes, podendo o juiz determinar as diligências necessárias à integral
apuração dos fatos; c) o juiz, a par das funções próprias de diretor formal do processo,
exerce um poder de inten/enção, de solicitação, de estímulo no sentido de permitir que as
partes esclareçam suas alegações e petições, a fim de ser assegurado um critério de
igualdade substancial das mesmasôô.

A doutrina brasileira tradicional, durante algum tempo, não compartilhou da

posição adotada por Cappelletti: era dominante, entre os processualistas brasileiros,

o entendimento que a atividade probatória a ser desenvolvida pelo juiz deveria ser

64 Ibid., p. 48.
65 O eminente Juiz do 2° TACivSP destaca os nomes de Mauro Cappelletti, José Carlos

Barbosa Moreira, José Roberto dos Santos Bedaque e Sérgio Alves Gomes como pertencentes à
corrente que vem questionando a atividade probatória, a ser desenvolvida pelo magistrado, como
meramente supletiva ou complementar.

66 LOPES, J. B. “Os Poderes do Juiz e o Aprimoramento da Prestação Jurisdicional”. Revista
de Processo, v. 35, p.35.
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meramente supletiva ou complementar, salvo os casos especialmente previstos em

lei. Todavia, essa concepção sofreu modificações: tanto a doutrina quanto a própria

legislação, mais especificamente o artigo 130 do Código de Processo Civil, vem se

manifestando a favor da ampla iniciativa oficial do juiz. Não é outro o entendimento

de Sérgio Alves GOMES:

O Estado democrático de direito, hoje com objetivos que configuram maior atuação na
promoção do bem-estar social (Estado social) não se compatibiliza com atitudes ditatoriais
ou passivas do juiz, típicas de outras épocas. (...) A participação ativa do juiz torna-se
indispensável para a consecução de tais fins. Por isso, o Estado concede-lhe uma gama de
poderes para bem dirigir o processo, dele participando ativamente. Tal atuação participativa
se torna ainda mais relevante por ocasião da instrução, já que é durante esta que se
produzem as provas que servem de base ao juiz, na solução das questões que lhe cabe
resolver ao aplicar o direito vigente ao caso concreto.
Nem poderia ser diferente. Se a finalidade principal da prova é a de convencer o Órgão
jurisdicional a respeito da veracidade ou não dos fatos alegados, não poderia ele, o
principal destinatário da prova, permanecer alheio à sua produçãoô .

A interpretação literal do artigo 130 do Código de Processo Civil conduz ao

entendimento que o legislador conferiu poderes ilimitados ao juiz, no que diz respeito

à iniciativa probatória. João Batista LOPES ressalta que tal dispositivo não
transforma o juiz num investigador de provas, nem se refere ao fato de que o juiz

deva suprir as omissões das partes em qualquer circunstância. Segundo ele, o artigo

130 apenas dever ser aplicado quando o juiz ainda apresentar dúvidas quanto aos

elementos probatórios trazidos pelas partesôs. Justifica tal posicionamento,
sustentando que o princípio dispositivo, embora tenha se submetido a uma nova

configuração, não foi totalmente abolido do sistema processual.

Ademais, entende que o disposto no artigo 130 apresenta pouca relevância

no que diz respeito a alguns meios de prova, dentre os quais destaca a prova
documental, a prova testemunhal e o depoimento pessoal. Isso porque entende que

não é tarefa do magistrado determinar que as partes arrolem testemunhas ou juntem

documentos aos autos, nem estabelecer a necessidade de depoimento pessoal,
tendo em vista que este meio de prova tem como finalidade a confissãoôg. Em

contrapartida, destaca a importância do artigo 130, no que concerne à prova pericial,

67 oo|v1Es, op. cn. p. 243-244.
68 LOPES, J. B. “Iniciativas probatÓrias...”. p. 43; “Os poderes dojuiz  p. 37.
69 Acrescenta, no tocante ao depoimento pessoal, que o juiz não pode suprir a omissão da

parte nem incidir a pena de confissão em caso de recusa ao depoimento, tendo em vista não ser a
sua função provocar a confissão de qualquer pessoa (“lniciativas probatórias do juiz e os arts. 130 e
333 do CPC. p. 43-44)
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podendo o juiz determina-la de ofício, independentemente de terem ou não sido

requerida pelas partes, sempre que a complexidade da matéria fática o exigir.

Todavia, confiar ao juiz um papel mais ativo na direção e na instrução do

feito não implica, necessariamente, em excluir os poderes e os direitos conferidos

aos Iitigantes. A ampliação da atividade instrutória do juiz, na verdade, se coaduna

perfeitamente com a tendência publicista da ciência processual e com a nova função

social do processo.

BARBOSA MOREIRA acredita que “os poderes instrutÓr_ios, a bem dizer,

devem reputar-se inerentes à função do Órgão judicial, que, ao exercê-los, não se

'substitui' às partes, como leva a supor uma visão distorcida do fenômeno”7°.
Acrescenta, ainda:

Nem há temer que o progresso nessa direção redunde em amesquinhamento do papel das
partes, como se se tratasse de uma espécie de gangorra, em que a subida de um lado
corresponde por força a descida de outro. Com o atuar de modo mais intenso não estará o
Órgão judicial, necessariamente, relegando os litigantes a posição passiva. Não se trata, é
evidentissimo, de competição ou disputa, em que cada participante se tenha de preocupar
em passar à frente do outro e evitar que o outro lhe passe à frente. Ninguém preconiza o
absurdo de cercear-se a iniciativa das partes, para deixar-se tudo, ou quase tudo, por conta
do juiz. Como já tivemos ocasião de dizer alhures, o lema do processo 'social' não é o da
contraposição entre juiz e partes, e menos ainda o da opressão destas por aquele: apenas
pode ser o da colaboração entre um e outras."

3.2 OS PODERES INSTRUTÓRIOS DO JUIZ E O ART. 333 DO CPC

O artigo 333 do Código de Processo Civil refere-se à distribuição do ônus da

prova, dispondo o seguinte:

Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
ll - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Parágrafo único. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova
quando:
l - recair sobre direito indisponível da parte;
ll -tornar excessivamente difícil a uma parte o exercicio do direito.

7° BARBOSA MoRE|RA. "A função social...". p. 146.
71 BARBOSA MOREIRA, .i.c. o problema da “divieâe do trabalhe" entre juiz e partes:

aspectos terminológicos. Temas de Direito Processual, 43 série. São Paulo: Saraiva, 1989. p.50.
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O conceito de ônus já foi objeto de vários debates entre os processualistas

da Teoria Geral do Direito, sendo que num primeiro momento classificou-se o ônus

como uma espécie de “dever" em sentido amplo”. Atualmente, já é assente na
doutrina que o ônus difere-se do dever ou da obrigação, uma vez que para toda

obrigação há um direito correspondente, enquanto que quando há um ônus deve-se

adotar um comportamento para não sofrer conseqüências.

PONTES DE MIRANDA, realizando uma comparação ente ônus e dever,

traz a seguinte conclusão:

A diferença entre ônus e dever está em que (a) o dever é em relação a alguém, ainda que
seja a sociedade; há relação juridica entre dois sujeitos, um dos quais é o que deve: a
satisfação é do interesse do sujeito ativo; ao passo que (b) o ônus é em relação a si
mesmo; não há relação entre sujeitos; satisfazer é do próprio interesse do onerado. Não há
sujeição do onerado; ele escolhe entre satisfazer, ou não ter a tutela do próprio interesse".

Assim, ônus da prova é o encargo das partes de produzirem provas no

processo, sob pena de receberem uma sentença desfavorável, ou seja, provar não

corresponde a um deverjurídico, mas sim uma condição para se alcançar a vitória.

Há que se destacar, entretanto, que o ônus da prova apresenta uma
peculiaridade se comparada com a categoria geral do ônus, qual seja, o seu simples

cumprimento não assegura necessariamente uma conseqüência favorável. Isto

significa que a realização da prova não é algo decisivo ou a única forma de se obter

a tutela jurisdicional plena.

É, na verdade, necessário que a prova apresentada, analisando-a
juntamente com os demais elementos probatórios, possua tamanha força persuasiva

que o juiz se convença da veracidade das alegações, concedendo por
conseqüência, a tutela jurisdicional. Se assim não se procedesse, a fase de
valoração da prova perderia todo o seu sentido. E não é só isso: o juiz se
encontraria num grande “dilema” para formular sua decisão nos casos em que
ambas as partes provassem os fatos a que estão incumbidas.

72 |v|AR|NoN|, ARENHART, op. cn. p.1a4.
73 MIRANDA, P. de. Comentários ao Código de Processo Civil, tomo IV: arts. 282 a 443.

Rio de Janeiro: Forense, 1997. p. 253. Esse eminente processualista, ainda, adita: “Ônus da prova é
o ônus que tem alguém de dar a prova de algum enunciado de fato. Não se pode pensar em dever de
provar, porque não existe tal dever, quer perante a outra pessoa, quer perante o juiz; o que incumbe
ao que tem o ônus da prova é de ser exercido no seu próprio interesse. Dever somente há onde se
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Todavia, essas considerações não retiram a importância que o ônus da

prova apresenta. Isso porque, apesar da observância das regras referentes ao ônus

da prova não garantirem automaticamente a obtenção de um resultado favorável,

não há dúvida que o seu descumprimento amplia a possibilidade de uma decisão
desfavorável.

Cabe ressaltar que o ônus da prova pode ser analisado sob dois aspectos: o

aspecto objetivo e o aspecto subjetivo”. De acordo com o aspecto objetivo, o
magistrado jamais se isenta de julgar, seja valorando o conjunto probatório
produzido, seja aplicando as regras do ônus da prova diante da incerteza dos fatos.

Isso porque, em nosso sistema, não é admitido o juiz proferir um non /iquet,
sustentando a incerteza dos fatos, devido à insuficiência das provas. Em
contrapartida, o elemento subjetivo diz respeito à necessidade de as partes
demonstrarem fatos relevantes.

Munir KARAM, tratando dos aspectos concernentes ao ônus da prova,

expücaz

Há dois aspectos importantes a destacar dentro do tema: de um lado o poder que cabe às
partes de dispor das provas; de outro, a necessidade do juiz de proferir sentença de mérito.
Sob o primeiro aspecto, o ônus da prova é uma regra de conduta para as partes, porque
assinala quais os fatos que a cada uma interessa provar, para que se tornem certos e
sirvam de fundamento à sua pretensão ou exceção. De outra parte, é uma regra para o
julgador ou regra de juízo, porque indica como deve sentenciar quando não encontre prova
dos fatos. Pode-se dizer que o ônus da prova representa os dois lados de uma mesma
moeda: implica uma norma imperativa para o juiz, a quem incumbe atende-la para cumprir
a lei e uma regra de conveniência às partes, pois dá a elas o poder de dispor destas provas
e assegurar-lhes correlatiõvamente a liberdade de não fazê-Io, sujeitando-se neste caso às
conseqüências adversas .

O Código de Processo Civil divide o ônus da prova pela posição processual

que a parte assume: se a parte se encontrar no pólo ativo da relação jurídica
processual, cabe a ela provar apenas o fato constitutivo do seu direito alegado; já se

há de acatar ou corresponder ao direito de outrem, ou onde se há de ter certa atitude, concernente a
si mesmo”.

74 KARAM, Munir. Ônus da prova: noções fundamentais. Revista de Processo, v. 17.
Juntamente com esse ilustre magistrado, vários processualistas visualizam também esse caráter
dúplice das regras sobre o ônus da prova, dentre os quais se pode destacar Luiz Guilherme Marinoni
e Sérgio Arenhart (“Comentários ao Código de Processo Civil"), José Roberto dos Santos Bedaque
(“Os poderes instrutórios do juiz”), José Carlos Barbosa Moreira (“JuIgamento e ônus da prova"),
entre outros.

75 lord., p.52



33

a parte assumir o pólo passivo, somente deverá provar, caso apresente resposta,

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pelo autor.

Fato constitutivo é aquele que em o poder de gerar o direito pretendido pelo

autor e que, uma vez comprovado, acarreta na procedência do pedido. Fato
impeditivo, modificativo ou extintivo são todos aqueles que impedem o
reconhecimento do direito do autor: impeditivo, porque apresenta fatos suscetíveis

de obstar a que o direito do autor se tenha validamente constituído; modificativo,

porque apresenta alguma alteração daquilo que foi expressamente postulado;
extintivo, porque aniquila o pedido do autor e, conseqüentemente, faz cessar a

relação jurídica76.

O problema do ônus da prova, é importante ressaltar, não surge quando a

parte nada argumenta acerca das afirmações feitas pela parte contrária com relação

às questões de fato, nem muito menos quando o juiz se convence da verdade ou

não das afirmações apresentadas. As regras relativas ao ônus da prova, contidas no

artigo 333 do Código de Processo Civil, apenas são invocadas quando determinada

alegação de um fato", relevante para a relação jurídica, não foi devidamente
esclarecida, ou seja, quando houver inexistência ou insuficiência de elementos

probatórios para o convencimento do juiz. Logo, se hâ provas produzidas, as regras

do ônus da prova são totalmente desnecessárias, visto que o juiz apenas adequará

os fatos provados à norma jurídica.

A doutrina brasileira costuma afirmar que a norma do artigo 130 do Código

de Processo Civil não está isolada no Código, devendo ser interpretada em
consonância com o artigo 333, que dispõe sobre as regras do ônus da prova.
Visualiza-se essas regras como uma verdadeira limitação à iniciativa probatória do

juiz, sustentando que o artigo 130 somente deve ser aplicado quando o juiz
apresentar incertezas diante do conjunto probatório, pois se não houver a produção

76 wAMB|ER, A|_ME|oA e TALAMINI, op. Cir. p.481 .
77 Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Arenhart, em seus comentários ao CPC, ressaltam que

no processo não são os fatos que devem ser provados, mas sim as alegações feitas referentes a
esses fatos. Entende que “é a alegação, e não o fato, que pode corresponder ou não à realidade
daquilo que se passou fora do processo. O fato não pode ser qualificado de verdadeiro ou falso, já
que existe ou não existe. É a alegação do fato que, em determinado momento, pode assumir
importância jurídico-processual e, assim, também ter relevância em termos processuais a
demonstração da veracidade da alegação do fato”. (“Comentários ao Código de Processo CiviI". p.
186)
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de prova, não restará outra solução ao magistrado senão julgar improcedente a

ação”.
Ademais, entende-se que a concessão ilimitada de poderes ao juiz acabaria

por anular o disposto no artigo 333, o qual privilegia o tratamento isonômico das

partes79. O juiz, ao determinar a realização de uma prova, acabaria por beneficiar

uma parte em detrimento de outra, violando o disposto no art. 125, l do Código de

Processo Civil8°. Estaria, em síntese, oferecendo oportunidade, à parte que

permaneceu inerte, de provar as suas alegações. À mesma conclusão se chega, se

se tratasse de direitos indisponíveis, uma vez que nessa hipótese a atividade
instrutória deveria ser realizada pelo Ministério Público.

Não há como prevalecer tal posicionamento, uma vez que, de acordo com o

atual Estado Democrático de Direito, todas as normas devem se interpretadas a fim

de que o processo atinja o seu objetivo maior, qual seja, a pacificação social. Com

efeito, o interesse do Estado na atuação correta do ordenamento, através do
aparelho judiciário, sobrepõe-se ao interesse privado do litigante, que aspira acima

de tudo a ver atendidas e satisfeitas as suas próprias pretensões.

As regras acerca da distribuição do ônus da prova somente serão utilizadas

pelo juiz, e se necessário, no momento da sentença. São consideradas como regras

de julgamento, na medida em que concede ao juiz subsídios para proferir o seu

julgamento, quando os fatos não foram provados ou foram insuficientemente.

Assim, conforme admite José Roberto BEDAQUE, o juiz não deve se

preocupar com as regras referentes à repartição do ônus da prova antes do
momento da sentença, “podendo e devendo esgotar os meios possíveis, a fim de

proferir julgamento que retrate a realidade fática e represente a atuação da norma a

situação apresentada em juízo“; e acrescenta que “os princípios estabelecidos no

78 LOPES, J. B. “os poderes ao ju¡z...". p. 37.
79 Tratando desse tema, Luiz Guilherme Marinoni Sérgio Arenhart mencionam que Alfredo

Buzaid afirmava que, num sistema em que fosse admitida, de ofício pelo juiz, a produção de provas,
as regras referentes à repartição do ônus da prova não teriam qualquer significado (“Comentários ao
Código de Processo Civil”, p.190).

8° Antônio Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Dinamarco entendem que “o fundamento
da repartição do ônus da prova entre as partes é, além de uma razão de oportunidade e de
experiência, a idéia de eqüidade resultante da consideração de que, litigando as partes e devendo
conceder-se-lhes a palavra igualmente para o ataque e a defesa, é justo não impor só a uma o ônus
da prova (do autor não se pode exigir senão a prova dos fatos que criam especificamente o direito por
ele invocado; do réu, as provas dos pressupostos de e×ceção)" (“Teoria Geral do Processo. p. 349).
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art. 333 só devem ser aplicados depois que tudo for feito no sentido de obter a prova

dos fatos”81, pouco importando a sua origem82.

Teresa Arruda ALVIM, tratando do binômio “artigo 130 - artigo 333”, admite:

Como, então dar voltas à letra do art. 333? Será que o direito positivo brasileiro não
representa óbice a que se adote essa teoria?
O modo como alguns autores brasileiros enfrentam o problema nascido com a interpretação
do art. 333 é asseverar que na verdade não se está diante de um ônus, propriamente dito,
mas diante de uma regra de julgamento. Assim, segundo essa ótica, deve o magistrado
aplicá-Ia a posteriori, exatamente no momento de julgar. O magistrado, como que olhará
para trás, para a fase em que todos terão produzidos provas: autor, réu e ele mesmo”.

A incidência, portanto, das regras sobre o ônus da prova somente é
verificada na sentença, não havendo fundamento a sua vinculação com a
possibilidade de iniciativa probatória por parte do juiz. José Roberto BEDAQUE

sintetiza essa questão dizendo que o poder atribuído ao juiz pelo art. 130 não se

subordina às regras sobre o ônus da prova, bem como não as atinge, uma vez que

são problemas a serem resolvidos em momentos diversos. Assim, as normas de

distribuição do ônus da prova não pertencem ao instituto da prova, sendo que sua

incidência se dá exatamente em situações de insuficiência de prova84.

BARBOSA MOREIRA compartilha do mesmo entendimento, admitindo que

as regras sobre o ônus da prova “constituem a última solução, a tábua de salvação

que a lei atira ao juiz em contrapartida da proibição que lhe impõe de deixar de julgar

por não ter conseguido formar uma convicção segura”85.

Destarte, é verificado o equívoco cometido pelos doutrinadores que admitem

a exclusividade das partes no campo probatório, sustentando que a possibilidade de

iniciativa por parte do julgador acabaria por anular as regras referentes à distribuição

do ônus da prova.

Na verdade, durante a fase instrutória, os sujeitos da relação processual,

isto é, autor, réu e juiz, devem estar voltados apenas para a aquisição e produção de

81 BEDAQUE, op. cit. p. 118.
82 Conforme menciona Barbosa Moreira, a isso se denomina “princípio da comunhão da

prova", que consiste no fato que, depois de realizada a prova, ela é comum, ou seja, não pertence a
quem a faz, mas sim ao processo. Nesse sentido, é possível que os meios probatórios trazidos ou
produzidos por uma das partes acabe por vir a beneficiar a outra. (“O juiz e a prova”).

83 ARRUDA ALVIM, T. Reflexões sobre o ônus da prova. Revista de Processo, v. 76. p. 143.
84 BEDAQUE, op. cit. p. 119.
B5 BARBOSA MOREIRA, J. C. O juiz e a prova. p. 181. Sobre o assunto, ver também “Breves

reflexiones sobre la iniciativa oficial em matéria de prueba”, Temas de Direito Processual, 33 série.
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provas, sendo que o ónus da prova só deverá ser objeto de preocupação por parte

do magistrado, no momento em que for sentenciar, e quando o resultado probatório

for negativo.

Todavia, não se pode olvidar que a atividade instrutória por parte do juiz

pode diminuir os casos em que seja necessária a aplicação do artigo 333 do Código

de Processo Civil. É evidente que a presença de mais um sujeito colaborando com a

atividade instrutória faz com que haja maior probabilidade de os fatos virem a ser

esclarecidos e, conseqüentemente, ser dispensada a aplicação das regras sobre oônus da prova”.
Não há dúvida que isso aumenta a probabilidade de um julgamento correto,

não devendo o julgador, diante de um resultado insuficiente da instrução da causa,

recorrer imediatamente às regras sobre o ónus da prova. Diante da possibilidade de

esclarecer um fato e da necessidade da realização de determinada prova, não pode

o juiz se omitir.

Além do empecilho representado pelo disposto no artigo 333 do Código de

Processo Civil, verifica-se a ocorrência de muitos outros, tendo em vista que o

sistema processual brasileiro, apesar das transformações que vem sofrendo, ainda é
fundamentado na teoria clássica.

Como exemplo, tem-se a hipótese de necessidade de prova pericial, que é

determinada pelo juiz, mas que o autor se recuse a depositar os honorários periciais,

por entender que a prova é desnecessária ou porque não apresenta condições

86 Barbosa Moreira entende que a acusação de o legislador ter sido contraditório ao
possibilitar, por um lado, a iniciativa probatória por parte do juiz, e de outro, estabelecer um critério de
repartição de ônus da prova não apresenta fundamento. Segundo ele, sob o ângulo psicológico, não
parece razoável que a parte, somente por haver possibilidade da prova a ela favorável ser produzida
pelo juiz ou pela parte contrária, se sinta tão tranqüila a ponto de não reunir qualquer esforço para
comprovar o fato; “seria, com certeza, excesso de otimismo, que talvez lhe custasse bem caro”.
Mesmo porque a possibilidade de iniciativa probatória por parte do julgador consiste em uma
autorização concedida pelo legislador e não um dever. Além disso, esse eminente processualista
acredita que nenhum litigante confiaria totalmente na possibilidade de comprovação da ocorrência de
fato que lhe seja favorável por obra alheia, ou seja, apresenta-se como ingênua a hipótese da parte
permanecer inerte perante as oportunidades de produzir provas aguardando que a confirmação de
determinado fato seja realizada ou pelo juiz ou pela parte contrária. Assim, admite que “o estímulo à
atividade probatória não fica eliminado, embora se possa fazer sentir, em certa medida, com menor
vigor, por saber o litigante que o esforço próprio não é o único meio de convencer o órgão judicial".
(“Julgamento e ônus da prova". p. 78-79)
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financeiras para realizá-la, apresentando o réu a mesma opinião87. Diante dessa

situação, não haverá outra alternativa ao juiz senão aplicar as regras do ônus da

prova, tendo em vista que a prova ficou inviabilizada.

José Roberto dos Santos BEDAQUE salienta que a ampliação da atividade

instrutória do juiz não significa negar o ônus que as partes continuam tendo em

deduzir os fatos com que pretendam demonstrar o seu direito. Segundo ele,
compete às partes averiguar e afirmar os fatos de que se servirá o juiz para decidir,

nada impedindo que a função verificadora dos meios de prova seja entregue ao juiz,
uma vez que o acerto da decisão dela depende”.

3.3 A NATUREZA DO DIREITO MATERIAL E OS PODERES INSTRUTÓRIOS DO

JUIZ

Uma questão que causa grande divergência diz respeito à influência do

direito substancial dentro da relação processual. Dentro desse contexto, admite-se

que os poderes instrutórios do juiz dependem diretamente da natureza do direito,

objeto do litígio.

Caso a natureza for de direito indisponível, é unânime na doutrina a
possibilidade de o juiz determinar a produção de provas de ofício, tendo em vista o

seu dever de buscar a verdade real. Nessa hipótese, entende-se que a atuação das

partes é reduzida, a qual é substituída pela atividade desenvolvida pelo Ministério
Público.

Em contrapartida, se se tratar de direito disponível, o magistrado deve
limitar-se a analisar as provar trazidas pelas partes, sendo, portanto, escassos os

seus poderes na produção de provas. Nesse caso, os poderes instrutórios do juiz

estariam limitados ao pedido e à defesa, não podendo determinar a produção de

provas não requeridas pelas partes.

Antonio CINTRA, Ada PELLEGRINI e Candido DINAMARCO, ao abordar a

questão de investigação das provas, asseveram que, no campo do processo civil,

87 Esse exemplo de antecipação dos honorários do perito é mencionado tanto por Teresa
Arruda Alvim (“Reflexões sobre o ônus da prova”, p.143) como por José Roberto dos Santos Bedaque
(“Poderes instrutórios do juiz", p.123-124).

88 BEDAQUE, op. zu. p. 124.
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apesar de o juiz não se apresentar como um mero espectador, podendo e devendo

assumir a iniciativa probatória, na maioria dos casos pode ele satisfazer-se com a

verdade formal (em se tratando de direitos disponíveis), limitando-se a acolher o que

as partes levam ao processo e eventualmente rejeitando a demanda ou a defesa por

falta de elementos probatóriosag.

Equivocado tal pensamento. O problema da iniciativa da instrução não pode

ser reduzido à questão da natureza da relação do direito material, ou seja, a atuação

do juiz na instrução da causa não deve ser associada à natureza do direito material

em litígio. A instrução da causa é um aspecto inerente do processo, em que
predominam os interesses do Estado, não importando se a relação jurídica de direito

material versa sobre direitos disponíveis ou indisponíveis.

Como bem observam Luiz Guilherme MARINONI e Sérgio ARENHART:

A atuação do juiz na instrução da causa, contudo, não deve ser associada à natureza do
direito material em litígio. (...) Entender que nos casos de direitos disponíveis o juiz pode se
limitar a acolher o que as partes levaram ao processo é o mesmo que concluir que o Estado
não está muito preocupado com o que se passa com os direitos disponíveis, ou que o
processo que trata de direitos disponíveis não é o mesmo processo que é instrumento
público destinado a cumprir os fins do Estado9°.

Se os poderes instrutórios do juiz forem considerados apenas em relação

aos direitos indisponíveis, estar-se-á adotando uma idéia restrita, privatista e limitada

do processo, uma vez que as repercussões por ele produzidas não estão limitadas

exclusivamente aos litigantes, mas sim a toda a sociedade. Assim, tendo em vista o

seu caráter publicista, o resultado de uma ação, mesmo versando sobre direitos

disponíveis, repercute no contexto de pacificação social e, por isso, não pode o juiz

se eximir de exercer os poderes que a ele foram atribuídos.

Em suma, se todos os integrantes da relação processual possuem interesse

no resultado do processo, não se pode deixar que a iniciativa probatória seja
limitada às partes; muito pelo contrário, o juiz deve desenvolver atividades no

89 c|NTRA, GRiNovER a o|NA|viARco, op. cit. p. 65. Ainda tratando do tema, compara a
processo civil com o processo penal, ressaltando que neste o que ocorre é o inverso, ou seja, só
excepcionalmente é que o juiz se contenta com a verdade formal, quando não possui instrumentos
para se chegar a verdade real. Dessa forma, conclui que, tanto no processo civil como no processo
penal, vigora o princípio da livre investigação das provas, advertindo que a dispositividade encontra
se mais reforçada no processo civil.

9° MARiNoN|, ARENHART, op. cit. p. 194.
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sentido de esclarecer os fatos, mesmo porque sua função é fazer justiça ao prolatar

a sentença.

Ademais, quando o artigo 130 do Código de Processo Civil concede
poderes instrutórios para o juiz, não delimita a abrangência destes poderes com

base no fato de o direito material ser disponível ou indisponível. Logo, apesar de

haver posições doutrinárias e jurisprudenciais, não encontra fundamentação na lei o

entendimento de que a iniciativa probatória possa variar conforme a relação jurídica

se sujeite ou não ao poder de disposição das partes.

Na verdade, a discussão acerca da influência da natureza do direito

substancial nos poderes instrutórios do juiz é verificada em virtude da confusão que

se faz entre a relação de direito material e a relação de direito substancial. Isso

porque a possibilidade de intervenção do juiz na relação jurídico-substancial
depende da natureza que esta se apresente.

Caso os interesses sejam privados, ao juiz não cabe interferir em qualquer

ato praticado pela parte, isto é, não pode intervir no conteúdo do ato; o que ele pode

fazer apenas e tão-somente é analisar a validade do ato91.

Por outro lado, no que se refere à relação processual, as partes não devem

ter poder de influência. Dito de outro modo, não ê só porque o objeto do litígio seja

um direito disponível que as partes deverão assumir o monopólio da atividade

probatória. Aqui, verifica-se um interesse muito maior, que é o do Estado em se valer

do processo como um instrumento de realização daquilo que a ordem jurídica

garante ao plano material. Devido à publicização do processo civil, deve sim o juiz

tomar uma posição mais ativa, independentemente se os interesses discutidos

sejam privados.

Destarte, a direção do processo não deve pertencer às partes, pois, apesar

do objeto do processo ser privado, a jurisdição é uma atividade pública, cujo objetivo

ê a correta atuação da norma e, conseqüentemente, a paz socialgz.

José Roberto dos Santos BEDAQUE confirma essa posição, afirmando que

a possibilidade de ampliação dos poderes do juiz na atividade instrutória não se

91 BARBOSA MoRE|RA, J. c. “o problema da ‹zi¡v¡ââ<›...". p. 42-43.
92 Barbosa Moreira adverte que o interesse do Estado na atuação correta do ordenamento se

sobrepõe ao interesse privado do Iitigante, o qual aspira acima de tudo a ver atendidas e satisfeitas
as suas próprias pretensões (“As bases do direito processual civil". p. 11).
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apresenta incompatível com a natureza privada do direito material, tendo em vista

tratarem-se de Ianos distintos. Todavia, ressalta, ue se houvesse a ermissãoP

para o juiz proferir um julgamento ultra ou extra petita, ai sim haveria uma
interferência no direito substancial, resultando também a publicização dessas

reIações93.

BARBOSA MOREIRA esclarece perfeitamente a questão:

Mas parece que tudo isso gira em torno de um enorme equívoco, porque, quando se diz
que se deve deixar às partes trazer ou não as provas que quiserem, ese não as trazem é
porque estão dispondo de um direito seu, esquece-se que, ainda que as partes possam
dispor de seus direitos, nenhum poder de disposição têm elas sobre o poder do juiz de
averiguar o fato. Esse poder, se não quisermos incorrer em 'petição de princípio”, isto é, dar
por demonstrado o que seria necessário demonstrar, não é um poder exclusivo da parte.
Aliás, nenhuma lei no mundo, hoje, consagra o absoluto monopólicgä o absoluto privilégio
das partes na atividade de carrear para os autos o material probatório .

O que não se pode discutir, no entanto, é que as partes possuem um papel

relevante na atividade instrutória, uma vez que são elas quem melhor conhecem os

fatos, isto é, que sabem como eles realmente se passaram, bem como se
apresentam em melhores condições do que o magistrado para identificar as fontes

de onde se poderão extrair informações úteis para a reconstituiçãogs. Isto não

diminui nem anula a possibilidade de iniciativa probatória por parte do juiz; trata-se

sim de questões meramente de ordem prática.

Cabe, ainda, atentar para o fato de que a possibilidade de utilização pelo

juiz da iniciativa probatória se apresenta como um meio hábil para solucionar os

casos em que os litigantes se encontram em condições inferiorizadas, seja por um

deles estar auxiliado por um advogado de menor qualidade profissional, seja por não

possuir recursos ou ser carente de informações. Com efeito, se o processo tem

realmente uma finalidade social, não se pode impedir a produção de provas pelo

juiz, pois em muitos casos a iniciativa probatória por parte do juiz se apresenta como

uma forma de assegurar a igualdade substancial entre os litigantes.

Assim, diante do exposto, verifica-se que inexiste qualquer incompatibilidade

entre a iniciativa probatória por parte do juiz e a natureza do direito material, objeto

da controvérsia. O interesse na solução do litígio é tanto das partes como do juiz,

93 BEDAQUE, op. cit. p. 130.
94 BARBosA MoRE|RA. o juiz e a prova. p. 180.
95 BARBOSA MOREIRA, J.C. “A garantia do contraditÓrio...”. p. 67.
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mas o que se precisa ter em mente é que as partes almejam a satisfação das suas

pretensões, pouco se importando se os seus interesses se coadunam ou não com a

ordem jurídica estabelecida. É nesse sentido que deve o juiz, sempre que entender

necessario, utilizar largamente de seus poderes instrutórios, a fim de seja proferida

uma decisão justa, de acordo com os princípios do processo civil moderno.

3.4 OS PODERES INSTRUTÓRIOS DO JUIZ E AS PROVAS ILÍCITAS

O direito à prova implica na ampla possibilidade de utilização dos mais

variados meios probatórios disponíveis, os quais podem ser Iícitos ou ilícitos. A

tendência do direito, porém, é proibir a obtenção de provas que violem direitos e

garantias fundamentais constitucionalmente assegurados.

A vedação da utilização de prova ilícita, no processo civil, pode ser extraída

da interpretação do artigo 332 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que “todos

os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados

neste Código, são hábeis para provar a verdade dos fatos em que se funda a ação

ou a defesa". Essa norma, contudo, não traz expressamente a proibição das provas

ilícitas, mas admite sim ser possível a utilização de meios de provas atípicos, isto é,

não previstos legalmente.

O texto constitucional, em contrapartida, previu expressamente a proibição

de provas ilícitas, em seu artigo 5°, inciso LVI: “são inadmissíveis, no processo, as

provas obtidas por meios ilícitos".

Uma grande questão que se coloca entre os processualistas é a
possibilidade ou não de aproveitamento de provas adquiridas com infração a uma

norma jurídica. Nesse sentido, verifica-se a existência de duas teses radicais: de

acordo com a primeira tese, o que importa e o que deve prevalecer é o interesse da

Justiça, de maneira que a prova obtida ilicitamente não diminui o seu valor, podendo

ser elemento de convencimento do juiz; por outro lado, a segunda tese não admite a

valoração de prova obtida por meios ilícitos, sustentando que o direito não pode
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prestigiar uma atitude que afronte o ordenamento, nem permitir que alguém que

desrespeitou um preceito legal dela tire proveitogô.

Todavia, é preciso analisar o grau de inflexibilidade da regra que proíbe a

utilização de provas ilícitas, ou seja, tentar verificar as vantagens e desvantagens

que uma interpretação extremamente rigorosa do dispositivo constitucional poderia

acarretar. lsso porque se deve ter em mente que “no direito em geral, e no processo,

em especial, é sempre imprudente e às vezes muito danoso levar às últimas
conseqüências, como quem dirigisse veiculo sem fazer uso do freio, a aplicação

rigorosamente lógica de qualquer princípio”97.

Não se pode negar que o caso concreto apresenta para o juiz um conflito de

interesses, em que muitas vezes ele se vê diante de dois ou mais direitos
constitucionais contrapostos, devendo harmoniza-los e decidir qual das esferas

deverá ser limitada. Luiz Guilherme MARINONI e Sérgio ARENHART, tratando do

tema, observam que “o direito à prova, de fato, é limitado pela legitimidade dos

meios utilizados para obtê-la. Porém se é necessária a tutela do direito da
personalidade, também é necessária a tutela dos direitos que não podem ser
demonstrados através de outra prova que não a prova obtida de modo ilícito”98.

Dentro desse contexto, é imprescindível que o juiz se valha do princípio da

proporcionalidade, que consiste na realização de um balanceamento dos interesses

e dos valores constitucionais em conflito a fim de se poder decidir qual dos direitos

deve prevalecer e em que medida o outro deve ser sacrificado. Tal como assevera

José Roberto dos Santos BEDAQUE, “a solução deve levar em conta a necessidade

de proteção do valor mais relevante, segundo critérios ditados pelo interesse
social”99. E, ainda, faz a seguinte ponderação:

Essa conclusão não implica desconhecer o caráter ilícito da conduta daquele que obteve a
prova. Apenas leva em consideração o fato de que cabe ao julgador utilizar-se de todos os
meios necessários à descoberta da verdade. inadmissível que irregularidades cometidas na
colheita da prova impeçam a sua apresentação e, possivelmente, uma decisão justa.

96 BARBOSA MOREIRA, J. C. A Constituição e as provas ilicitamente obtidas. Temas de
Direito Processual, 6a série. São Paulo: Saraiva, 1997. p. 109.

97 Ibid., p. 108. E complementa o eminente processualista: “Desnecessário frisar que os
princípios processuais estão longe de configurar dogmas religiosos. Sua significação é
essencialmente instrumental: o legislador adota-os porque crê que a respectiva observância facilitará
a boa administração da justiça. Eles merecem reverência na medida que sirvam à consecução dos
fins do processo, e apenas em tal medida".

9° MAR|NoN|, ARENHART, op. cn. p. 174.
99 BEDAQUE, op. cn. p. 143-144.
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Deveria o juiz criminal absolver um criminoso. Ou condenar um inocente, apenas porque
não pôde tomar conhecimento de um meio de prova obtido ilicitamente? °

Assim, o princípio da proporcionalidade apresenta-se como um instrumento

de flexibilização do ordenamento jurídico, cuja finalidade única é tornar viável a

obtenção de resultados mais justos. Logo, o artigo 5°, inciso LVI da Constituição

Federal não deve ser considerado como uma regra rígida, mas sim como uma regra

passível de adaptação às circunstâncias que possam aparecer no caso concreto, em

que o magistrado poderâ realmente sopesar os valores em conflito e solucionar a

questão da forma mais justa possíveI1°1.

Não obstante, é importante destacar que a possibilidade de aplicação do

princípio da proporcionalidade e, conseqüentemente, de limitação ao disposto no

artigo 5° da Constituição Federal, deve ser examinada pelo juiz, ou seja, é o Órgão

julgador que autoriza ou não a admissibilidade e a produção da prova1°2.

Conforme destaca Eduardo CAMBI, “(...) não há ilicitude, de natureza

substancial ou processual, quando a parte pede autorização judicial para produzir a

prova, porque o comportamento contrário â lei aconteceria somente se, antes da

aplicação do princípio da proporcionalidade pelo juiz, autorizando a atividade

probatória, a prova fosse obtida ilicitamente”1°3.

Dentro desse contexto, há ainda quem critique a utilização do princípio da

proporcionalidade, na medida em que possibilita a excessiva influência de fatores

subjetivos e, como efeito, a emergência do arbítrio judicial1°4. Entretanto, não há

como eliminar a dose de subjetividade que se apresenta, ainda que mínima, em toda

e qualquer decisão judicial. Além disso, não se pode esquecer que, muitas vezes, é

o próprio legislador que, ao valer-se de conceitos jurídicos indeterminados, atribui ao

*°° ibid., p. 144.
101 Alcides de Mendonça Lima observa que o que importa para o juiz é fazer justiça, seja

através de apreciação da matéria de fato, seja por meio de acolhimento das questões de direito em
debate. Segundo ele, somente não pode ter eficâcia ou validade o meio de prova que atesta algo que
não existiu, ressaltando que nesse caso a imprestabilidade de sentido moral se da com relação ao
conteúdo, e não ao meio atingido. (“A eficâcia do meio de prova ilícito no Código de Processo Civil
Brasileiro”, p.140).

1112 Sobre esse tema, vide Eduardo Cambi, '“Admissibilidade e Relevância da Prova no
Processo Civil”.

103 CAMBI, E. Admissibilidade e Relevância da Prova no Processo Civil. Curitiba, 2000.
606f. Tese de Doutorado - Setor de Ciências Jurídicas, Universidade Federal do Paraná. p. 75.

1°“* BARBOSA MOREIRA, J. c. “A c0nsi¡w¡çâo...". p. 110.
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julgador a função de valorar a situação fática e, conseqüentemente, aplicar a norma

correspondente.

BARBOSA MOREIRA afirma que “a subjetividade do juiz atua constante e

inevitavelmente no modo de dirigir o processo e de decidir; se pretendêssemos

eliminá-la de todo, seríamos forçados a substituir por computadores os magistrados
de carne e osso”1°5.

Com efeito, desconhecer a carga subjetiva que todo ato e decisão judicial

possui seria o mesmo que admitir que no direito somente uma única solução é
aceitável, acreditando que uma mesma situação fática não possa ser examinada de
maneira diferente.

Afinal, um dos papéis do juiz é justamente analisar a questão fática e
verificar qual norma deva ser aplicada; ou seja, deve o juiz analisar tanto os valores

presentes na sociedade como as previsões abstratas da lei para poder chegar a

uma solução justa para o caso concreto. Logo, possui uma liberdade para interpretar

as regras e os princípios jurídicos, ressaltando-se que essa liberdade não é
absoluta, tendo em vista que as soluções devem ser encontradas dentro do
ordenamento jurídico, devendo ainda o magistrado fundamentar as suas decisões.

Não é objetivo do presente trabalho analisar exaustivamente o tema das

provas ilícitas, que conforme demonstrado é causa de grande divergência
doutrinária. Apenas se pretendeu dar uma noção desse problema enfrentado pela

ciência processual e pela política legislativa por estar ele ínsito aos poderes
instrutórios do juiz.

Assim, ante o exposto, para que o juiz se convença da necessidade de
utilização da prova obtida ilicitamente, deverá ele estabelecer uma prevalência

axiológica de um dos bens em vista do outro, de acordo com os valores do seu

momento histórico, optando por tutelar o mais relevante. Conforme bem observa
BARBOSA MOREIRA:

Para sua inquietação, entretanto, é mister confessar que não existe remédio pronto e
satisfatório em qualquer emergência. O que se pode recomendar, à guisa da orientação, é
que, entre dois males, quando não seja capaz de evitá-los ambos, opte por aquele que, nas
circunstâncias, lhe pareça menor. (...) Não se trata, contudo, de uma fórmula, mas de mera
diretriz. Como aplica-la bem, diante do caso concreto, é questão que só à consciência do
juiz é dado resolver, naquela instante dramático entre todos, em que lhe cumpre vencer

1°5 mid., p. 110.



45

quaisquer hesitações e fazer a final opção, sem auxílio e›‹terior suscetível de atenuar-lhe a
responsabilidade pessoaI.1°6

6 BARBOSA MOREIRA. “Alguns problemas atuais  p. 160.
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CONCLUSÃO

Em face do que foi brevemente analisado no presente trabalho, é possível

extrair algumas conclusões:

1. Os poderes conferidos ao juiz não significam privilégios ou vantagens

outorgados à pessoa do magistrado, mas se destinam à atuação da lei e à
realização da justiça;

2. Com a mudança no perfil do Estado e na própria função do direito, o

papel do juiz no processo também sofreu alterações, sendo que aquele juiz passivo,

neutro, indiferente aos problemas de desigualdades sociais se transforma num

participante ativo no processo, consciente do seu novo papel de nivelador das

desigualdades. Logo, o magistrado não deve se satisfazer com a “direção formal",

mas realizar a “direção material” do processo. Não se apresenta como suficiente a

tutela formal, resultante da simples aplicação das normas legais, mas se exige a

atuação dinâmica e efetiva do juiz na busca da justiça;

3. Tendo em vista o fenômeno da publicização do processo e a
preocupação cada vez maior, tanto por parte dos doutrinadores como dos
legisladores, de se atribuir uma função social ao processo, decorreu uma tendência

universal de ampliação dos poderes do juiz. O enfoque dado ao estudo do direito

processual civil se modernizou de acordo com as novas ideologias vigentes, e

logicamente os seus institutos e princípios informativos também seguiram o mesmo

caminho;

4. Os princípios processuais sofreram uma revisão no seu conteúdo, devido

à nova perspectiva atribuída ao processo: verificou-se a necessidade de atenuação

do princípio dispositivo em face da busca da verdade real; admitiu-se que o princípio

da igualdade processual das partes deve ser cada vez mais entendido como
princípio da igualdade substancial entre elas, devendo o processo funcionar como

um instrumento de nivelação das desigualdades sociais; constatou-se que o
exercício efetivo do contraditório entre as partes é considerado um fator de



47

legitimação das atividades instrutórias do juiz no processo civil, não ocasionando,

portanto, a temida quebra da imparcialidade judicial; verificou-se que o princípio da

persuasão racional se apresenta como o melhor instrumento de valoração das
provas, tendo em vista que, ao mesmo tempo que valoriza a atividade intelectual do

magistrado, impõe a ele limites, pois há a exigência de uma decisão explicitamente

fundamentada na prova dos autos;

5. O artigo 130 do Código de Processo Civil atribuiu, expressamente, a

possibilidade de o juiz, ex officio, determinar a realização de provas. Tal dispositivo,

conforme foi visto, não apresenta qualquer incompatibilidade com as regras de

distribuição do ônus da prova (artigo 333 do Código de Processo Civil), uma vez que

estas devem ser consideradas como regras de julgamento, ou seja, elas são
destinadas a orientar o juiz no momento de julgar o mérito da causa, caso haja ainda

alguma incerteza ou dúvida com relação a algum fato que não ficou suficientemente

provado pelas partes ou pelo próprio juiz. Dessa forma, as regras do artigo 333 não

se apresentam como uma limitação aos poderes do juiz, pois sua incidência se

verifica no momento de se proferir a decisão, não devendo ser invocada em
momento processual anterior.

6. No tocante à natureza da relação jurídico-substancial, não se admite

qualquer influência desta em face da relação processual, tendo em vista que a

relação que se estabelece entre as partes no processo é sempre pública,
independentemente do objeto do processo ser privado. Em outras palavras, a
jurisdição é uma atividade pública, cujo objetivo é a correta atuação da norma e,

conseqüentemente, a paz social. Assim, seja qual for a natureza da relação jurídica

de direito material, verifica-se a possibilidade de o juiz atuar em matéria probatória.

O que pode ser disponível é o conteúdo da relação jurídico-substancial, mas o

interesse público na correta solução do litígio está para além da esfera de interesse

das partes.

7. Por fim, quanto à possibilidade ou não de aproveitamento de provas

adquiridas com infração a uma norma jurídica, é imprescindível que o juiz se valha
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do princípio da proporcionalidade, que consiste na realização de um balanceamento

dos interesses e dos valores constitucionais em conflito a fim de se poder decidir

qual dos direitos deve prevalecer e em que medida o outro deve ser sacrificado,

sempre tendo em conta o interesse social.
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