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1.1 Considerações iniciais 

Para conceder ou negar a tutela jurisdic 
tor, o juiz exerce atividade cognitiva e forma jl 
deduzidos na inicial e na contestação, cuja d 
os meios de prova previstos no sistema proCt 
na grande maioria dos casos l . O ônus de faz 
aos fatos constitutivos do direito afirmado, de 
e do réu , em relação aos fatos impeditivos, ml 
desse direito (art. 333, I e J.I do CPC). 

O problema da introdução dos fatos relel 
ligado a outro , bem mais abrangente: o relaci 
substancial e processo. Os princípios da inérc 
tituem opções do legislador processual, que 
parte, ao menos em princípio, o poder de prc 
dicional e fixar o objeto do processo. Excetu; 
ações, o juiz só atua mediante provocação e ( 
objetivos da demanda , tal como fixado pelo, 
pelo reconvinte (CPC, artigos 2.°,128 e 460 

1. O legislador considera desnecessária a prova se 
e incontroversos ou se a questão for exclusival 
artigos 319 e 330). Embora não haja referência i 
e jurisprudência consideram irrelevante a aus( 
fatos improváveis (v. n. 3.8). 

2. Cfr. n. 3.3.1. V tb . Bedaque, Efetividade do pl 
cautelar, p. 98 e ss. O projeto do novo CPC- PI 
os princípios da inércia e da correlação (artigo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




