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Nomeado Juiz de Direito de Estrêla do Sul, os seus proclamados me_ 
ritos determinaram a sua promoção, sucessivamente, para as comarcas 
Itabira de Mato Dentro, Pitanguí, Ouro Preto e, finalmente, Belo Horizonte„ 
por merecimento. Tomando posse de seu cargo na Capital de seu Estado,_ 
fê-lo naturalmente, sem nenhum temor de suas responsabilidades. 0 fôro mo-- 
vimentado da cidade grande nenhum sobressalto trouxe et sua consciência-
jurídica, onde já se haviam plasmado, definitivamente, os princípios nortea-- 
dores de sua conduta de Juiz experimentado nos acirrados prélios dos pre-, 
tórios do interior. E foi assim, através de uma existência tôda devotada 
aplicação do direito, em severa obediência a justiça e  à equidade, que hie 
juiz exemplar, recebeu o prêmio de sua grande devoção a magistratura, sen-
do promovido para o Tribunal de Justiça, com assento na primeira Camara 
Criminal. De sua passagem por aquela alta casa da Justiça dizem  melhor  que 
nós a sabedoria e a clarividência de seus votos, -onde transparece o seu reco-- 
nhecido senso jurídico. 

Seu falecimento, no dia 22 de junho de 1949, foi uma perda sensível: 
para as letras  jurídicas  do Paísi a que êle sempre serviu com profundo de-
votamento. 
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DOUTRINA 

mpulso processual e poderes do Juiz" 

(Vreâmbulo e excertos de uma argüição de concurso) 

Luiz DA COSTA PEREIRA 

(Catedrático da Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil) 

"A Tese corn que o ilustre Candidato vem disputar a investidu-

ra efetiva na Cátedra de Direito Judiciário Civil é digna de apreço 

e de aplausos. 

. 	E não era lícito esperar outra coisa senão trabalho à altura dos 

seus  méritos de escritor e dos seus fóros de culture e de inteligência. 

Trata-se de um nome feito e, por isso mesmo, não surpreende 

'sua apresentação, assim armado, a esta prova pública de capacidade. 

Essa a razão por que, certo da responsabilidade que me pesa, 

como da distinção que recebo, pus atenção especial no encargo de 

examinar. 

Fi-lo com consciência e noto que a opinião do Candidato, mui- 

tas vezes, coincide com a que tenho defendido, e não poucas esta-

.mos em divergência. 

Questão de pontos de vista, mas tais concordancias e essas di-

vergências de apreciação e de entendimento trazem tal ou qual di-

ficuldade a quem argüi como a quem é argüido. 

-- 
A dificuldade maior, porém, está na coincidência dos assuntos 

da Tese em defesa e da Tese, já defendida, de outro ilustre Candi-

dato. 

0 impulso processual está necessária e indispensávelmente de-

pendente dos poderes do juiz na condução e direção 'do processo, 

vs quais, como entendo, devem ser conferidos só quanto bastem, 

para a consecução do resultado que visa o processo civil, como fun-

co social, sem prejuízo do direito de disposição ou de iniciativa das 

partes. 
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0 processo deve ser simples e breve porque seu fim é a dis.  
tribuição rápida e razoável da justiça, e o alcance de tal situação 
sempre o que buscaram as leis nacionais e estrangeiras, sem cor)se.- 
gui-lo, alias, por motivos óbvios. 

Não há legislação processual de povo culto que não incida em  
censure ou que, por desatender à sua finalidade sem satisfaze

r 0  
propósito de sua elaboração, não  mereça  a crítica de exegetes e doe. 
trinadores através de cuja leitura nos informamos do que vai pele 

mundo civilizado. 

0 livro que o ilustre Candidato submete ao crivo desta Con*. 

são de concurso, sendo, de fato, um roteiro de instrução, não 
 deixe '  

de ser um ensaio de  crítica,  nem sempre justa, do sistema proces-
sual brasileiro. 

Com o propósito talvez, de exaltar a modelagem alienigena do 
Ante-projeto BATISTA MARTINS, o Candidato desatendeu, por  ve-
zes,  à informação jurídica do sistema tradicional para atribuir-lhe 

responsabilidade pelos defeitds e deficiências que o Código de 1939 
não corrigiu nem supriu, senão agravou, da distribuição da JustiO 
rio País. 

0 Juiz, no sistema de antanho, como no atual, nunca foi inati- = 

vo du impassível ante a contenda judiciaria, porque sempre lhe cou-
be, e êle exerceu, — não valendo argumentar com exceções — a di-

reção do processo, ouvindo partes e testemunhas, ordenando a mar-

cha do feito, determinando diligências probatórias ou esclarecedoras, 

coibindo abusos, repelindo propósitos protelatórios e subversivos, 
reprimindo a chicana, impondo sua autoridade. 

Os têrmos em que o brilhante Candidato põe a questão deixarn 

perceber que não foi considerada a realidade da situação jurídica 

anterior .5 vigência do Código, parecendo mesmo, de outro  lado, que  
tem êste como expressão, não do  princípio dispositivo, no  qual  se in-
formou, mas do  princípio inquisitório que o Autor do Ante-projeto 
preconizou e a Exposição de Motivos do Ministro enalteceu. 

0 processo tradicional vigente at 1940, embora fracionado,  não  
assentava no conceito individualista, própriamente dito, — que é for-
ma aperfeiçoada de auto-defesa — nem se modelara na  concepção  
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rivatística pura e isse porque o juiz, órgão do Estado, do qual sem-

pre foi representante, exercia sua função social dentro de uma ôr-

Dita de intervenção temperada que lhe era concedida, sem prejuí-

porém, da relativa liberdade de disposição concedida es partes. 

.0 que êsse . processo estabelecia, não era o conceito de inércia 

e  passividade do juiz inferiorizando a função estatal, mas a médida 

¡OM, da qual, alias, não se afasta o processci — nem excessi-

'Va liberdade das Partes nem cerceamento da autoridade do juiz. Se 

este, cqmo é natural e legítimo, deve ter tal ou qual preponderân-

cia na direção do processo por motivo de interêsse  público,  tal pre-

Apcnderância não deve ser arbitraria e exclusiva; intolerante, ou. ex-

ossiva. 

Não foi, permita-se-me dizê-lo, própriamente o espírito conser-

vador da classe forense, ao qual o Candidato se ,refere ,pejorativa-

mente (pág. 31)  que  impediu a realização "de uma  mudança  radical 

, de chofre". 

Foi, ao contrário, a prudência louvável do legislador que não 

mils atentar contra a ordem natural,  eis  que as transições bruscas 

não são recomendáveis, podendo ser - prejudiciais mormente na or-

dem  jurídico-social. 

Não houve, certo, essa mutação imediata, tomo não se regis-

tou, de chofre, uma mudança radical. Aquela se daria se o Govêr-

no, sem  mais  preâmbulos nem Maiores cautelas, promulgasse urn 

Código mandando  executá-lo e esta ocorreria se êsse código houves-

ze adotado o princípio inquisitório no qual se informara C) Ante-pro-

jeto. E foi contra a possível e anunciada aplicação das normas e pre- 

teitos nêle contidos que se manifestou o espírito conservador da „ 	, 
classe  forense, por entender, e bem, alias, que não seria possível 

legislar contra a tradição nacional regredindo à era pretoriana. 

Não era possível a aceitação de um Código de feição autori-

"tária, de rigoroso autoritarismo, em contradição com os princípios 

liberais e democraticos que sempre informaram as nossas leis. 

0 processo brasileiro foi, em todos os tempos, e continua a ser, 

Centrista,  equidistante dos extremos que se chocam: totalitarista e 

individualista, o primeiro, dando tudo ao juiz, a cuja autoridade e 
arbitrio submete as partes cassando-lhes a liberdade de disposição 

e o segundo dando tudo es partes que seriam, assim, senhoras do 
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arbitráriamente no carpo das relações privadas em têrmos de 

p or as franquias legais que caracterizam o princípio dispositi-

informador, por excelência, do processo civil. 

JURISPRUDÊNCIA MINEIR A  

processo, reduzida, em consequência, a função do juiz à de m 

espectador da contenda judiciária. 

Importa  notar que se as partes não são donas do processo 

dêlé . também não é dono o juiz, a quem, porque figura central d o, 

aparelhamento judiciário,  cabe,  de direito, a direção processual, atr j„, 

buto-que é, alás,  da... natureza  mesma das suas funções. 

Certo  que a ampliação da capacidade da ação do juiz, p e jo  au,. 

mento dos seus poderes de atuação, é, sem nenhuma contestaçã o,;  

tendência generaiizada; como nota o Candidato, mas - é preciso 

siderar que a consequência prática dessa tendência não significa 

adoção do princípio inquisitório. 

E'  preciso  não confunciti a situação da Itália ao tempo em clu e. 

se manifestavam sôbre o  'Projeto do código fascista os escritores 

vocados pelo Candidato com a situação brasileira, porque a diferen- .  

ça 	muito grande, a disparidade é radical e não seria buscando ar: 

gumentos-  e elementos  estranhos à nossa formação e contrários 

nossa tradição, que haveríamos de construir a reforma procassuat 

brasileirp. 

Sem o exame cuidadoso das instituições nacionais e a pesquiW 

clas fontes onde nasceram e das bases em que assentam, como sera 

considerar as lições de experiência dos Práticos e ,ponderar a crítica 

usta e construtiva dos Doutores, corno ainda sem buscar o sentido 

das realidades brasileiras, não seria possível construir obra duradou. 

ra e capaz de servir à ordem jurídica nacional. 

E por isso foi que não vingou o sistema do Ante-Pro¡eto que só, 

os regimes totalitários podiam conceber e admitir. 

Não se nega, e jamais, se negou, porque é evidente, o interês-• 

se do Estado na composição dos  conflitos  individuais, de natureza 

ci . fil, como também não se desconhece, em razão disso, a legitimk; 

dade da sua intervenção direta, imediata, autoritária mesmo, pelo 

órgão investido de sua representação, que é o juiz. A êste, pois, 

para tal efeito, devem ser dados, em termos e mediante explícita enu-

rneração, os poderes de atuação, amplos, sim, mas não excedentes de 

limitação imposta pelo respeito à iniciativa dos litigantes. 0 qua: 

se nega éo direito que, porventura, se atribua ao Estado 
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Outra não foi a razão que iluminou o pensamento de ARTUR 

BEIRO constante das passagens que a.Tese regista e anota Ps págs. 

34.  

Isso porque, importa dizer, seria a introdução no processo ci- 

11.ii contra a norma de tôdas as legislações do princípio inquisitório 

preconizado pelo Ante-Projeto, (arts. 116-119; 277, 278,_283 

autros) o qual nem mesmo no processo penal moderno se admite 

As necessidades da justiça e as dificuldades da sua administra- 

:. ern bem da ordem pública e da segurança do Estado, como a be-

, fício da composição dos conflitos judiciários e da estabilidade das 

k4ações jurídicas só podem ser bem apreciadas pelos que estão em 

ttitato  com as realidades da vida forense e não se resolvem nem 

sg'atendem  mediante a importação de teorias e sistemas inconnpatí-

veis ou inconciliáveis com essas mesmas realidades. 

O legislador patrício sentiu a repulsa justa, natural e legítima 

do ambiente jurídico nacional pelo Ante-Projeto, que lançou com 
., 
lárga publicidade, a título de preparação dos espíritos, para a pro- 

mulgação da reforma radical e de fundo, que.fôra pretendida e pla- 
T4-. 
nejada. 

Percebendo, porém, a repulsa que o Ante-Projeto provocara; sen-

lido a procedência da crítica e antevendo as dificuldades que de- 
g. 

4qntaria como os males que causaria recuou do seu propósito. Ern, 

1$isequência e prudentemente, recuou do seu propósito mandando. 
Ilk 
.rever o trabalho e determinou a exclusão e substituição do que cho- 
ita 
cave e dêsse Ante-Projeto, assim revisto por  determinação  do Pre- 

'ente  da República, pouco restou. 

Comparem-se, por exemplo, para verificação, os capítulos que-

tratam do juiz e da prova no Ante-Projeto com os seus corresponden-

tisno Código e, sem esfôrço, chegaremos à conclusão de que o Có- 
Ofii. 
dJgo, modificando o sistema tradiciónal para admitir,o da oralidade 
AN- 
concentrada e ampliando, em têrmos, os poderes de atuação do juiz, 
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conservou-se fiel ao principio dispositivo, que pode, ern casos es* 
ciais, por motivo de ordem pública ou de interêsse social, a mol dar  

se a tais imperativos sem perder, entretanto, seu caráter fundame6. 

tal. 

• , Foi o que se fêz e 0.6 que temos através do Código de 1939,0  

qual, malgrado a confiança do Góvêrno na sua obra, não realizou, num  
decênio de aplicação, o ideal anunciado. 

Pelo 'ajustamento realizado dos requisitos próprios como  da' a 
características essenciais do sistema preferido, teve em vista o Go. 
vêmo, e assim é que entendo,  restabelecer o "equilíbrio entre a va. -  
lorização do esifirgo individual, que não prescinde de proteção ;  e  
a ampliação do principio de  autoridade,  que não deve exceder  
auanto necessário à eficácia dessa proteção". 

Temos, com o Código vigente, em pleno funcionamento, um. 

sistema  processual temperado, no qual a  interferência  estatal é-evi. 

dente, e, sendo efetiva e direta, não atenta contra o direito das par: 

tes, não havendo, por isso, como incriminá-lo por excesso de priva. 

tismo ou de publicismo. 

Ao juiz, órgão dêsse Estado que tem o dever de administrar 

justiça, o Código, que condensou os princípios em voga e adotou 
um sistema tido por eficaz, deu poderes de direção e de discipline-

ção num quanto tido poi bastante para permitir, conforme a afirma-

são correntia, 

"a restituição ao público da confiança na justiça". 

O  propósito, entretanto, falhou, deve ser dito, não pelo Co'clf-

go em si, mas por via da inadaptação e inconformação com êle do 

regime orgânico-judiciário vigente no Distrito Federal e nos Estados. - 

Esta apreciação panorâmica que faço da Tese do ilustre Can-

didato deixar-lhe-á, talvez, a impressão de impertinência tradicio-

nalista ou de inconformação com essa alardeada "evolução ci.entífi-

ca", não raro involutiva, que se inspira em modelos inadequados ao • 

meio para o qual são trazidos sem que para êle tivessem sido feitos. 

Creia, porém, o distinto colega, que estas observações, que lhe 

ofereço à inteligente refutação, são a expressão do pensamento ama-

durecido de um velho estudioso dos problemas jurídicos, de urn 
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I-. 
irem do centro, a cuja formação moral e intelectual repugna qual-

er inclinação para os extremos que, às vezes, se tocam na práti-
corn comum, do arbítrio e da violência contra os direitos indivi-

dria is e as liberdades públicas. 

Pass'ando, isto dito; a apontar  algumas  das nossas divergências, 

desejo fazer-lhe algumas breves objeções. 

' E tais são: 

— "... a justiça ideal há-de ser sempre um anseio da Hume- 

nidade, em lutas e porfias sem têrmo através dos tempos", disse o 

ndidato (pág. 20) sem ser jamais alcançada, digo eu, porque as 

, I .(s.  e as suas reformas são obra de homens e homens são os seus i.  

aOlicadores. E tudo quanto fazem é imperfeito, senão absolutamen-

relativamente. Fazendo bem, às vezes aplicam Mal, de regra, 

ilando  não fazem mal e mal aplicam. 

2 — 	o juiz inativo, proibido de iniciativas 	 obrigado 

aqulgar segundo o alegado e provado, como prescreviam as Orde- 

nações do Reino 	 o juiz assim tolhido é um contra-senso". 

h. 21). 

Ora, sr. Candidato, a situação brasileira, não é, nunca foi bem 

essa que descreve. E isso porque o preceito da Ordenação, citada, 

nao pode ser e não é, entendido literalmente devendo ser aplicado 

ern consonância com aqueles outros que completam-no e esclarecem-„. 

Tais preceitos são os que se inscrevem na segunda parte do 

fliUlo 66 e no título 63, a saber: — "porém, se o julgador, como juiz 

ein 

 
ato  judicial, visse alguma coisa que não estivesse no feito, po-

cerá,  segundo  sua consciência, mandar ajuntar os autos que assim 

como juiz em auto judicial; e tanto que forem juntos, julgará 

segundo  a prove do feito e autos, que assim segundo a sua consck 

incia mandou ajuntar", e 

"os julgadores julguem por a verdade sabida não obstante o 
ir'ro do processo... que o julgador julgue o que lhe parecer justi-
t .  

ça, por as provas feitas sôbre a verdade e substância da cause". 

Comentando êsse dispositivo ou analisando-lhe o conceito PI-

MENTA BUENO expôs que tem êle o fim de "impedir o arbítrio ou 
USOS  dos juízes por efeito de inspirações erroneas ou de paixões", 
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mas permite-lhes apreciar seu valor e fôrça probante, ou seta  pesa ' 
esa  

em vez de contar os depoimentos" 

E, aliás, o Código vigente não autoriza a existência de i u'lz  
ciasse tipo. E o juiz brasileiro, no sistema anterior como no at ua j,  
nunca foi e não é o juiz inerte. Sempre as nossas leis !he derail., 

poderes de direção mas temperados, relativos e bastantes para p cs  
der desempenhar sua alta função com dignidade e autonomia, quan. 

do quisesse. 

3 — "Mas, Pergunta o Candidato, como caminhar nesses rurrios, 

sem a direção do juiz? Pois não é certo que em via de regra -há urna 
parte interessada em que a marcha do processo seja lenta?" (pá g.  

25). 

Mas quem contesta a intervenção do juiz no processo? Qual a 

lei  processual  brasileira que, porventura, haja recusado ao juiz a 

direção do processo? 

E é certo que as leis fixam regras — e sempre o fizeram -- au. 

torizantes da atividade e da iniciativa jurisdicionais no sentido da 

coibição  da malícia, da superação da chicana em bem da marcha 

processual. As leis que foram feitas para ser aplicadas — não po. 

dem ser responsabilizadas pelo fato de não serem aplicadas por 

inação dos juízes. 

4 — "Não se introduzam, pelas reformas, no nosso processo, 

princípios que não correspondem .5 necessária e obrigada índole de 

sua razão de ser e do seu fim, por méra imitação, simples adjunção 

du superposição adventícia", conforme o conselho de ABRAHAM 6. 
FERRO. (pág. 28). 

Era isso o que não deveria ser feito mas foi isso o que se fai, 

sem atentar ,  nas nossas condições mesológicas e nas nossas possi-

bilidades materiais. 

5 — 0 Candidato observa (pág. 29) que "um pouco mais de 

peso na concha dos poderes do juiz poderá inclinar a balança para 

o arbítrio e, ao reverso, um pouco mais na concha da liberdade das 

partes poderá conduzir ao oposto. E' que "a qualquer desvio, diz, 

do fiel da balança será sensível a justiça". (pág. 29). 

Isso foi o que pretendeu o Ante-Projeto (arts. 116-119) e não 
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tdotou  o  Código (arts: 112-121) dominado, na sua informação téc-

oico-jurídica, pelo princípio dispositivo. 

"Nem tanto ao mar, nem tanto à terra", foi o pensamento que 

sempre orientou o direito processual brasileiro. 

que é certo e verdadeiro, o que é justo e necessário 

l 'nem  as partes  nem o juiz tem domínio absoluto do processo; 

êles, ao contrário disso, no  exercício  ou na Prática das funções 

hes são peculiares e próprias, atividade delimitada. 

Candidato, nos têrmos em que põe a questão (pág. 30-31) 

parece não ter considerado a realidade da situação jurídica antes da 

vigência do Código, quando as nossas leis não eram assentadas no 

principio individualista, nem se modelaram na concepção privatis-

ica pura e isso porque o juiz, órgão do Estado, exercia a sua fun-

ão dentro dos limites da liberdade temperada que lhe era conce-

Aida. 

Parece, outrossim, que o douto  Candidato  considerou o Código 

como expressão do princípio inquisitório que o Ante-Projeto preco-

nizara e não do princípio dispositivo que, afinal, adotou. 

Govarno Nacional capacitado das inconveniências e dos pc-

rigos resultantes da realização de uma reforma de base em têrmos 

apressados sem considerar as condições mesológicas, a preparação 

social e as possibilidades de  adaptação,  que não seria possível rea-

lizá-la por meio de comissões, deliberou fazê-la em têntos mais  res-

tritos. 

6. — Considera o Candidato a iniciativa inaugural da parte co-

mo primeira  restrição á atividade judicial. (pág. 57-58). 

Equívoco. A  iniciativa  da parte, requisito essencial do principio 

rlispositivo, que é o informador do processo civil e da sua natureza 

mesma não tem sido jamais desatendida por nenhuma legislação an-

tiga, moderna ou atual. Não é certo, por isso, dizer-se que essa ini-

ciativa constitua restrição ou limite à atividade do juiz, embora a as-

serção possa estar amparada pela autoridade de CHIGvENDA. 

Tanto  é  assim,  como entendo, que antes do titular do direito  le-

sado  ou ameaçado inyocar a autoridade judicial não haverá juizo 

tonstituido nem se poderá instaurar a instância pelo chamamento do 

réu, o que impossibilita de manifestar-se a atividade do juiz. 
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Se não há ainda uma atividade em manifestação ou em march 

porque essa só se manifesta mediante provocação (C. P. C., a`, art. '  
40.) não se poderá dizer que essa atividade encontra sua primeir a. 
restrição  na iniciativa da parte. 

 	 

7. — Expõe além (pág. 61) que "os têrmos do pedido não servirão 

apenas à instauração da  instância,  como ainda valerão como fixação 

dos atos do processo". 

Ora, não é pelo pedido que a instância se instaura, senão pel a, 
citação incial, que é o chamamento da parte contrária para respon.. , 

aer aos têrmos do pediclo. 0 que se instaura pelo pedido é o juiza 
-- que não é senão a controvérsia legítima acêrca de uma causa que 

se manifesta entre duas partes e é levada ao juiz competente par 

resolver. 

Sou, aliás, dos que entendem que a instância deveria instalar- - 

se pelo despacho inicial. 

8 — Ag contrário do que refere o Candidato não houve fuga 

ao propósito reformista pelo Legislador de 1939. 0 que se deu foi 

o abandono, pelas razões ponderosas que pesaram no seu ânimo, da 

or:entação inquisitória e descricioniria do Ante-Projeto, para adotar- - 

se o sistema de poderes definidos e limitados. Com  isso se deu ao 

Código uma feição autoritária não arbitrária que atende às necessi-

dades da justiça e evita possibilidades perigosas previstas por AR-

TUR RIBEIRO (pág. 33) e EDUARDO COUTURES (pág. 66) citados pe-

lo Candidato. 

9 — Diz o Candidato (pág. 89) que ATALIBA VIANA bem retra-

tou a primeira impressão causada pela ampliação dos poderes do 

Essa má impressão, entretanto, é preciso que se diga, não foi 

produzida pelas regras codificadas, mas, ao contrário, pelas que se 

alinhavam no Ante-Projeto e que o Código relegou, por inaceitáveis 

e contrárias .5 tradição nacional. 

Mais adiante (pág. 90) insiste em cliTer que, no sistema do Có-

digo, o Juiz não é mais um "dois de paus", que assista, impassível, 

ao torneio judicial. 

E' a constante afirmação sem procedência, do juiz inerte. Se é 
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(to  que no processo anterior o juiz descurava um tanto das suas 

rrogativas deixando o processo correr ao ley da iniciativa das par- 

a  culpa não era das leis que lhe impunham deveres e obrigações 
s, 

i que não atendia pare só, afinal, tomar conhecimento da causa e de-

di-Ia. 

, No processo atual, mais ou menos, idêntica, é a situação por-

e o juiz não considera o dever que lhe incumbe despreocupando- 

da direção processual como dos preceitos legais para decidir, 
se 

To  ipal, depois de perdido o contato que a imediatidade impõe e i a 

oncentração exige, a bem da rápida e justa terminação  da demanda. 

10 — Trata o ilustre Candidato (pág. 92-96) da questão de 

oforrogação de prazos vedada pelo Ante-Projeto e permitida pelo 

td-Ócligo. Importa examinar para objetar: 0 Ante-Projeto, realmente,. 
,  

irlo art. 27 vedava expressamente a prorrogação de prazos: Ern 

co'ntradição, porém, com o disposto nesse art. 27, o mesmo Ante-

FirOjeto admite a suspensão do processo, ou seja a prorrogação por 

,onvenção das partes, art. 245, III, além de permiti-la também nos 

. ns., I e II dêsse mesmo artigo. Admite, como se vê, o máximo e 

proibe o nlínimo. Bem andou, porém, o Código, art. 35, combine-

do com o art. 197, II. - 

E importa notar que o direito processual anterior era mais rí -

r ido e mesmo mais autoritário, nesse particular, porque não admi-

rWa'a suspensão da  instância  ou do processo mediante convenção das 
W rtes. , (Dec. n.° 3.084, Ill pág., art. 70 e C. P. Civil do D. Fe- 

deral, art. 102) como só excepcionalmente concedia a prorrogação. 
*A 
rde prazos. (art. 72 e segs. e art. 50). 

"0 Juiz, órgão do Estado, se diz a pág. 93, verificada a pro-

cedência do pedido de prorrogação, está, pelo art. 35, autorizado 

t nela consentir". 

Mas, note-se, não basta que uma das partes requeira e que o 

, juiz verifique a procedência do pedido; é indispensável o assenti-, 

mento da outra parte. 

0 sistema vigente no tocante 6 peremptoriedade dos prazos 

é. o mesmo do direito anterior. São peremptórios todos os prazos, 

isto é, são preclusivos, mas o Código (art. 26) permite que seu cur-

so se suspenda por convenção das partes (art. 197). 
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Preclusão essa, curiosa, aliás, que não preclui desde que as)  
partes assim convencionem! 

11 — Entende o autor da Tese (pág. 95)  que  os prazos para 

terposição de recursos, embora ditos de decadência, fatais,  Pode
ser prorrogados porque, diz, "não há motivo de ordem ontológica 
ou doutrinária que obste a prorrogação". !ila 

Há, sim, entendo eu, motivo relevante, razão forte, que resul-
tam da natureza e do caráter espeCial dêsse prazo: sua fatalidade' 
ou peremptoriedade, ou seja decadência do direito de recorrer 

que não se  exercite  dentro dêle. 

----- 

Ora, o Código ,  vigente seguindo a tradição doutrinal, não a. 

mite a prorrogação, salvo na hipótese do art. 813. 

O brilhante Candidato vai além (pág. 95) e segundo sua orien= 

tação êsse prazo poderá ser prorrogado não só nos têrmos do dispo: 

sitivo mas também mediante "assentimento da parte contrária".' 

(art. 35). 
4. 

Não considerou, porém, para tanto afirmar, que a regra do 

art. 35 não se aplica aos recursos cuja interposição é regulada nos 

tarmos do Título respectivo, além de que, quanto ao abreviamento 

ou prorrogação de prazos, o art. 35 faz remissão à suspensão da 

instância. 

12 — A opinião exposta a pág. 96 de que, quando a lei admi 7  

te expressamente (art. 35) a prorrogação dos prazos fazendo-o sem 

exceções, nada justifica a distinção que se pretende introduzir, não 

sustentável nem admissível, embora esteja amparada pela de 

LOPES DA COSTA. 

Discordo dessa opinião — pois que o que se depreende, e eu-

entendo, em matéria de recursos, 6 que a prorrogação do prazo — 

que é preclusivo ou de decadência, improrrogável, fatal,, por natu: 

reza — só se pode dar nos têrmos expressos do art. 813 do Códi-

go, ou seja, quando se verifique qualquer das duas hipóteses ali 

previstas: — "falecimento da parte ou do seu advogado, ou ocorrênI 

da de motivo de fôrça maior". 

Assim têm entendido invariávelmente os tribunais quando  dei  
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xe rn de conhecer de recurso intempestivamente manifestado, haja, ou 

qião, argüição da parte contrária. 

E assim decidem, mesmo quando não há reclamação, porque 

matéria é de ordem pública e entende com a estabilidade das re-

dações jurídicas. 

13 — Pretende o Autor da Tese (pág. 100) que "por via da sus-

pensão da instância não seria alcançada a prorrogação dos prazos" 

porque o que se daria "seria a restituição ao prazo do tempo toma-

do pela suspensão". 

Ora, suspensa a instância de uma causa, e exatamente quando 

estivesse a fluir um prazo, não há dúvida de que êsse ficaria pror-

rogado por quanto tempo durasse a suspensão. 

Daí poder afirmar que a suspensão da instância 6 modo de 

prorrogação de prazos. 

Não  é possível, porém, que fixando a lei prazos e determinan-

do o período de duração ales seja lícito e possível ampliá-los, prin-

cipalmente quando nesse sentido é pacífica a jurisprudência dos 

tribunais. 

"A suspensão da instância, por convenção das partes, indepen-

de da aprovação judicial ao contrário da prorrogação de prazo", 

afirma o Candidato (pág. 101) invocando os arts. 197 e 198 do Có-

digo. 

Falta-lhe, porém, razão e ao conceito procedência: E' que, en-

tendo, a suspensão da instância, nos casos do art. 197, será deter-

minada, isto 6, ordenada pelo juiz, desde o momento em que o mo-

tivo lhe fôr denunciado. 0 fato é comunicado ao juiz e êste, apre-

ciando-o, decidirá a respeito, porque, como explica JORGE AMERI-

CANO, "a lei subordina ad juiz a apreciação dos fatos alegados, não 

só para apurar o motivo de fôrça maior ou á legitimidade da con-

vengão como para prefixar prazos ou prorroga-los". 

Logo se vê, pois, que falta razão ao Autor da Tese quando sus-

-
1enta que a suspensão da instância por convenção das partes inde-

pende de aprovação judicial prévia. A combinação dos arts. 197 e 

198 convence de que assim não é. 

14 — Importa ponderar, para esclarecer, que dar ao Juiz, co-
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mo o nosso Código dá, (art. 112) poderes de direção para assegu._ 

rar o andamento rápido da causa, sem prejudicar a defesa dos ink.. 
ressados, não é, como parece ao ilustre Professor, cercear-lhe a 

ção e isso porque não seria justo nem legítimo; não seria natural . 

nem moral- admitir que o Juiz, sob pretexto de abreviar o movimen-: 
to do processo para assegurar-lhe rápida terminação, prejudicasse ,. 
defesa dos interessados, que é de justiça eterna. 

15 -- 0 Autor adotou a observação de GABRIEL DE REZENDE, 

FILHO que repete: (pág. 114) "Quaisquer barreiras, exceto, natu-

ralmente, as ditadas por motivos de ordem pública, que possam, 

impedir a franca apreciação dos fatos, constituem coação suficiente 

para turvar, talvez, a fimpidez, a serenidade e a justiça das suas de-

cisões". 

Ora, não só asses motivos mas igualmente os que dizem res 

peito à defesa, que é 'de direito natural e que não pode ser sacrifi-

cada. 

Õ juiz, no sistema vigente — que é o sistema' misto ou de per-
suasão racional - é livre de julgar na conformidade do seu conven-
cimento, "indicando, porém, os fatos e circunstâncias constantes dos. 

autos, que o motivaram". (arts. 118, § único e 685 § único). 

Esse limitação legítima, conformada, aliás, com o sistema ado-. 

tad°, não se pode dizer que constitua coação para turvar o espírito,  

do juiz. O contrário, sim, é que deve ser coibido (e o Código, art_ 

121, coibe e pune) para que "não se verifique o arbítrio ou abuso 

do juiz por inspiração de paixões, de interesses ou de errônea ins- 

piração

Mais que limitação, os artigos referidos contém uma imposi-

ção e essa resulta da necessidade absoluta de verificar "se o juiz. 

julgou com pleno conhecimento de causa e se formou, ou não, sua; 

convicção por motivos  legítimos",  como também pela necessidade 

de se informarem as partes das razões determinantes da decisão pa-

re poderem recorrer e, nesse caso, do juízo ad  quem  poder apreciar 

a espécie, examinar a decisão e julgar o recurso. Assim, aliás, im-

punha, pena de nulidade da sentença, o Dec. n.° 9.263, de 1911,, 

art. 259, e assim propunham o Ante-Projeto da 12.° Sub-comissão 
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jegislativa (art., 475 § 7.°) e o da Comissão Constitucional (art.. 

-354, § 6.°). 

O Código  vigente  segue essa orientação, que é tradicional, e 

fi ão constitui, como diz o Candidato, uma providência restritiva da 

autoridade do juiz, mas uma consequência lógica, necessária e ime-

diata  do sistema de apuração da prova adotado pelo nosso direito 

'judiciário, sistema misto como uma boa porção do sistema positivo 

tie provas legais e um tanto do sistema da livre convicção. 

Fôra éste último, pura e simples, o nosso- sistema, e a lei, em 

i.tratéria civil, fixaSse a regra dos §§ únicos dos arts. 118 e 685, po-

cier-se-ia dizer que tal regra constitui  restrição.  

Nosso sistema, porém, é o misto, da persuasão racional, e da 

•sua essência é a obrigação do juiz de motivar a decisão indicando 

,os fatos e circunstâncias, as provas e motivos, os elementos e ra-

.zões que autorizam  sua  conclusão. 

16 — Já chi-se criticando as observações do Autor no tocante 

ao  entendimenIo do sistema das Ordenações, que, nem mesmo 

àquele tempo, o juiz era uma figura impassível e inativa obrigado a 

julgar, apassivadamente, segundo o alegado e provado. 

Assim conclui conciliando as dues partes do texto do tít. 66 

.da Ord. e com o primeiro déles.o texto do tit. 63. Também,  diga-

se, o texto do tit. XX, pr. é abonador do conceito, como o esclare-

,cimenio, que referi, de PIMENTA BUENO. E'  lúcida  a explicação 

de STRYCCHIO (cit. por  JOÃO  MENDES) no sentido de mostrar que 

"'não são separáveis julgar segundo a consciência e julgar segundo 

o alegado e provado", porqu.e "quando se  diz que o juiz deve jul-

ar "secundum acta et probata", entende-se daquilo que foi  verda-

deiramente  provado e não do que foi falsamente provado". 

E, acrescenta: "a prove que o juiz conhece ser falsa, não é pro-

porque ser falsamente provado e não ser provado é a mesma 

coisa". 

O que o sistema do Código não admite é que "a verclade de 

fato-seja declarada sem que, para isso, tenham sido produzidos 

os meios iégais de prova"; 

O juiz não pode julgar contra a verdade sabida e 15royada e 

pare que se verifique se o fêz ou se não o fêz é que a lei exige a 
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motivação; julga, portanto, de acôrdo com o alegado e Provado  
pesando e não contando, os elementos de prova csaligidos n o  
cesso sob suas vistas e direção, mediante a prévia indicação d a; 
partes. 

17 — Discordo do clout -9 Argüido pelo que-  afirma quanto à p ro: 
priedade do recurso de decisão que julga a parte ilegítima ou care-

cedora de  ação  (pág. 183-184). 

0 recurso cabível, nesses çasos, é o de agravo de petição (art.. - 

846) e não o de apelação (art. 820). Esta dá-se, como de lei, d 

sentenças  definitivas para as quais não seja dado outro recurso,- e,. - 
aquele  cabe de decisões terminativas porque implicam terminação, 

do processo sem solução do mérito. Ora, a decisão que julga 

time a parte ou carecedora de  ação,  não  é decisão definitiva  porque,  
não resolve o mérito, de mpdo que o recurso próprio..6 o de agravoj 
de petição: 

18 — Não aceito, sem  restrições,  a crítica de  MAURO  ROMERO,  
— que o Candidato adota (pág. 210) quanto às fraquezas dos juízes, 

de  raça  latina, porque não são só êles que estão sujeitos a essas con-

tingencies. 

Não só '61es — e alias, excepcionalmente, deve ser dito — se  

subordinam  aos interesses ou às paixões, como desprimorosamente 

afirma o escritor referido. Todos os juízes, de tôdas as raças, são,:. 

homens e sujeitos, por isso mesmo, os de outras raças talvez mo-: 

ralmente mais  fracos,  a essa subordinação. 

Certo que, excepcional e incomum, é essa hipótese entre nos, 

porque o juiz brasileiro 6, de regra, honesto e cioso dos seus dove-

res, •mas muito acomodado à jurisprudência dos tribunais. 

19 — Que a reforma processual não pode ser parcial e dever 

coincidir  com a da organização judiciária, 6 uma das melhores con- .  

clusões do brilhanie Candidato. 

Aí o ponto nevrálgico do problema cuja solução depende, pri-

mordialmente, da perfeita sincronização, a que o Autor se refere, 

(pág. 214) em todo  , o aparêlho judiciário. 

Sem isso o resultado sera nulo e malsão. 

Uma revisão cuidadosa e em termos terá de ser feita tanto 
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p0 de normas do Código como no sistema orgânico-judiciário pa-

que se possa dizer se o processo, dito moderno, é mesmo, ou não, 

elhor que o tradicional, que foi o processo brasileiro ate 1940. 

' Com insuspeição disse mais de uma vez, que não se pode ter 

inda 

 

uma  opinião segura acerca das excelências do Código atual 

confronto com o processo anterior como não se deve desespe-

da sua aplicação em termos de atender aos reclamos generali-

ados- 
E' que, pelas razões dadas, o Código não teve ainda, a bem di-

r, a aplicação exata a que o destinou o Legislador. 

20 — Conclui o ilustre argüido a sua tese com um conceito  mui-

-justo  de BALZAC para quem "desconfiar da magistratura 6 um 

princípio de dissolução social". 

Penso assim, mas... é preciso, porém, que, capacitada de sua 

altíssima respeitabilidade; ciente e consciente das suas responsabili-

dades; ciosa dos seus deveres, se imponha ao respeito e ao apreço 

de nós outros, êsse pobre vulgo que dela só se aproxima, discreta 

medrosamente, "de chapéu na mão", para pedir-lhe que lhe dê 

-
aquelas garantias, aquela segurança que a lei promete. 

Muito ainda, porque o campo 6 grande e a seara 6 vasta, po-

deria respigar no magnífido trabalho produzido pelo douto Candi-

dato à cátedra na qual, proficientemente, por prazo já longo vem 

restando  valioso serviço ao ensino da disciplina, mas é muito, ex-

passivo, talvez, o que selecionei e bastante para proporcionar e per-

mair uma replica, uma refutação à altura dos grandes méritos corn 

lque se apresenta. 
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