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SUMÁRIO: l.l Considerações 
processo - 1.3 Iniciativa probal< 
constitucional do direito à pro\'; 

1.1 Considerações iniciais 

Para conceder ou negar a tUtl 
tor, o juiz exerce atividade cognitiv 
deduzidos na inicial e na contesta, 
os meios de prova previstos no sis 
na grande maioria dos casos I . O (, 
aos fatos constitutivos do direito ai 
e do réu, em relação aos falos imp( 
desse direito (art. 333 , I e 11 do C 

O problema da introdução 
mente ligado a outro, bem mai 
entre direito substancial e proc 
da correlação constituem OpÇÔE 
deixa exclusivamente à pane, ~ 
de provocar a atividade jurisdic 
so. Excetuadas determinadas si! 
provocação e deve observar os I 

1. O legislador considera desnecess~ 
e incontroversos ou se a questão 
artigos3l9 e 330). Embora não ha 
e jurisprudência consideram irrel 
fatos improváveis (v. n. 3.8). 

 

 


