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PALAVRAS PRÉVIAS

Pediram-me os colegas Dr. Alvaro Pérez Ragone e Juan Carlos Ortiz Pradillo que
redigisse algumas “palavras prévias” à tradução para o espanhol, que acabam de fazer,
do Código de Processo Civil (Zivilprozessordnung) alemão e outros textos pertinen-
tes à matéria. Consciente embora de minha falta de credenciais, atrevi-me a aceitar o
convite, com o propósito essencial de chamar para a obra a atenção de estudiosos de
língua portuguesa.

Explico-me. É desnecessário ressaltar a importância do direito alemão, na área do
processo civil não menos que noutras, como ingrediente de toda investigação científi-
ca que pretenda atingir maior profundidade. Para começar, ninguém o ignora, foi na
Alemanha que se realizaram, na segunda metade do século XIX, as primeiras tentativas
modernas de estudar cientificamente o processo, relegado até então à condição de
mero apêndice do direito material. Alemães foram os juristas que lançaram as bases
dogmáticas, até hoje em grande parte válidas, da ciência processual contemporânea. A
ZPO de 1877 constituiu marco importantíssimo na história legislativa da justiça civil.
E, no campo doutrinário, aquele país continuou, na centúria passada e no início desta,
a exercer papel de imenso relevo.

Acontece que o conhecimento do alemão é relativamente pouco difundido no
Brasil e, salvo engano, de modo geral nos países lusófonos. Muitos estudiosos de língua
portuguesa não têm fácil acesso aos textos alemães originais. Tomam contacto com
eles, em regra, por meio de traduções para idiomas mais próximos do nosso, como o
espanhol e o italiano.

Entretanto, nos últimos tempos vem-se tornando menos freqüente a publicação
de semelhantes traduções. Veja-se o caso das exposições sistemáticas. Datam da
primeira metade do século XX as traduções espanholas das obras de Kisch, Schönke
e Goldschmidt. Veio a lume em 1962 a tradução italiana, devida à pena de Edoardo
Ricci e intitulada Diritto processuale civile tedesco, do livro de Lent Zivilprozessrecht.
Daí para cá, ao que me consta, em espanhol só se publicou a obra de Leible, traduzida
em 1997 e editada na Biblioteca Jurídica Diké, em Bogotá, sob os auspícios da
Fundação Konrad Adenauer. Para o português conheço uma única tradução, a do
livro de Jauernig, por F. Silveira Ramos, edição da Livraria Almedina, de Coimbra,
em 2002.

Maior carência ainda observa-se no que tange a textos legislativos. Que eu saiba,
uma única vez foi a ZPO traduzida para o espanhol, por Prieto-Castro. Publicou-se
essa tradução em apêndice à da obra de Goldschmidt, em 1936. Não existe, que eu
saiba, tradução para o português.
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Ocioso frisar quão insuficiente é o material disponível. Ele se tornou, ademais, em
grande parte obsoleto. A desatualização, que já se mostra notável no plano doutrinário,
ganha proporções alarmantes no legislativo. A ZPO, conquanto tenha mantida sua
estrutura fundamental, vem passando por numerosas e extensas reformas ao longo dos
muitos anos que decorreram desde que publicada a tradução de Prieto-Castro. Neste
mesmo começo de século mais de uma se consumou. Fiar-se na velha tradução é
assumir o risco de ingerir alimento com prazo de validade vencido, talvez há muito
tempo. Quem a cita pode estar induzindo o leitor a graves equívocos.

Extremamente oportuna, por isso, a iniciativa dos Drs. Alvaro Pérez Ragone e
Juan Carlos Ortiz Pradillo de traduzir de novo a ZPO para o espanhol. Os autores
estavam magnificamente preparados para desincumbir-se da árdua tarefa, mercê de
seus conhecimentos jurídicos e lingüísticos. Fizeram estudos aprofundados na própria
Alemanha, onde conquistaram importantes títulos acadêmicos, na Universidade de
Colônia. Dominavam perfeitamente os instrumentos adequados à realização do trabalho.

A tradução tomou por objeto o texto da ZPO atualizado até o ano de 2005. Leva
em conta, portanto, as últimas reformas. Aditou-se-lhe a tradução da lei de introdução
ao Código de Processo Civil (EGZPO), igualmente atualizada, bem como a de textos
recentes baseados em regulamentos da União Européia. Tem o leitor, destarte, uma
visão global do panorama normativo contemporâneo no direito alemão.

Não é só. À guisa de apresentação, incluíram os autores no volume uma exposição
clara e metódica do ordenamento processual vigente na Alemanha. Ela se distribui em
sete capítulos: o 1º trata dos antecedentes históricos e reformas da ZPO, com realce
para a Vereinfachungsnovelle (reforma de simplificação) de 1976, inspirada sobretudo
em sugestões doutrinárias de Baur e em práticas do tribunal de Stuttgart, e para as
modificações mais recentes, consubstanciadas em leis de 2001 e 2004; o 2º, sob o título
“Parte geral”, contém amplas informações sobre a organização da justiça alemã, inclu-
sive sobre a posição do juiz o processo civil; o 3º, redigido pelo professor Hanns Prütting,
da Universidade de Colônia, cuida da produção de documentos e da direção material
do processo; o 4º, do procedimento na primeira instância; o 5º, das modificações do
sistema de recursos; o 6º ministra noções sucintas sobre o processo de execução; o 7º
ocupa-se das medidas a que os autores optaram por chamar “provisórias”, assim
traduzindo a expressão alemã Einstweilige Verfügungen, subdivididas, segundo seu critério,
em conservativas (cautelares) e inovativas.

Enriquecem cada um desses capítulos abundantes notas de rodapé, com referências
doutrinárias acerca dos vários tópicos e indicações da jurisprudência dos tribunais.
Em alguns casos, inseriram-se no próprio texto notícias sobre decisões relevantes do
Tribunal Federal Superior (Bundesgerichtshof) e do Tribunal Constitucional Federal
(Bundesverfassungsgericht) com relação a questões suscitadas em matéria processual.
Completam o volume extensa bibliografia e um índice da jurisprudência.

Não comentarei aqui em pormenor a tradução dos Drs. Pérez Ragone e Ortiz
Pradillo. Antes de mais nada, pela óbvia razão de que seus conhecimentos do idioma e
do direito processual alemão excedem os meus em medida considerável. Segundo,
porque me falta competência para aferir a correção de texto em espanhol, que é a
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própria língua materna dos autores. Seria temerário de minha parte arrogar-me
autoridade para enunciar ao propósito qualquer julgamento, principalmente tendo em
vista as dificuldades de todo tipo que o empreendimento precisou enfrentar. Poupo-
me ao ridículo de tentar ensinar o pai-nosso ao vigário...

O que posso dizer é que a linguagem da tradução me soa clara e, sem dúvida,
acessível aos leitores de língua portuguesa. Inúmeras notas contém esclarecimentos
sobre a redação adotada pelos autores em pontos de particular delicadeza, sobretudo
quando o texto original emprega palavras e locuções peculiares à terminologia jurídi-
ca alemã.

Em resumo: para os estudiosos lusófonos, trata-se de acontecimento muito impor-
tante. A publicação desta tradução nova, em idioma de fácil compreensão para quem
tem o português como língua materna, preenche uma grande lacuna e dá acesso a um
conjunto extremamente valioso de informações. Os Drs. Pérez Ragone e Ortiz Pradillo
merecem a nossa profunda gratidão pelo inestimável serviço prestado à causa da cultu-
ra jurídica.

José Carlos Barbosa Moreira
Professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Ex-presidente e presidente honorário
do Instituto Ibero-americano de Direito Processual
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