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PROVA NO CPC 
 
Confissão 
 

Art. 348.  Há confissão, quando a parte admite a verdade de um 
fato, contrário ao seu interesse e favorável ao adversário. A 
confissão é judicial ou extrajudicial. 

 
É um meio de prova que, como os demais, se presta a formar a convicção 
do julgador em torno dos fatos controvertidos da causa. 
 
Independem de prova os fatos afirmados por uma parte e admitidos ou 
confessados pela outra, tornando o ponto incontroverso. 
 
 
Confissão do Réu não induz procedência da ação. De igual forma ela 
não tem valor absoluto (é presunção relativa) devendo o juiz cotejá-la 
com outros elementos de convicção. 
 
A confissão é referente ao fato. Do fato deverá ser atribuído ou não o 
efeito jurídico. A confissão afastaria o ônus de provar o fato.  

 Art. 349.  A confissão judicial pode ser espontânea ou 
provocada. Da confissão espontânea, tanto que requerida pela 
parte, se lavrará o respectivo termo nos autos; a confissão 
provocada constará do depoimento pessoal prestado pela parte. 

        Parágrafo único.  A confissão espontânea pode ser feita pela própria 
parte, ou por mandatário com poderes especiais. 

Art. 350.  A confissão judicial faz prova contra o confitente, 
não prejudicando, todavia, os litisconsortes. 

Na regra atos e omissões de um litisconsorte não beneficiam e nem 
prejudicam os demais. 

Confissão ficta – Ex.: recusa de depoimento pessoal. 

 Parágrafo único.  Nas ações que versarem sobre bens imóveis 
ou direitos sobre imóveis alheios, a confissão de um cônjuge 
não valerá sem a do outro. 
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 Art. 353.  A confissão extrajudicial, feita por escrito à parte ou 
a quem a represente, tem a mesma eficácia probatória da 
judicial; feita a terceiro, ou contida em testamento, será 
livremente apreciada pelo juiz. 

 Parágrafo único.  Todavia, quando feita verbalmente, só terá 
eficácia nos casos em que a lei não exija prova literal.  

Código Civil - art. 227 

“Art. 227. Salvo os casos expressos, a prova exclusivamente 
testemunhal só se admite nos negócios jurídicos cujo valor não 
ultrapasse o décuplo do maior salário mínimo vigente no País 
ao tempo em que foram celebrados.” 

“Art. 352.  A confissão, quando emanar de erro, dolo ou coação, 
pode ser revogada: 

I - por ação anulatória, se pendente o processo em que foi feita; 
(prazo de 4 anos do 178 do CC) 

II - por ação rescisória, depois de transitada em julgado a 
sentença, da qual constituir o único fundamento. (prazo de dois 
anos do 495 do CPC) 

Parágrafo único.  Cabe ao confitente o direito de propor a ação, 
nos casos de que trata este artigo; mas, uma vez iniciada, passa 
aos seus herdeiros.” 

 Art. 354.  A confissão é, de regra, indivisível, não podendo a 
parte, que a quiser invocar como prova, aceitá-la no tópico que a 
beneficiar e rejeitá-la no que Ihe for desfavorável. Cindir-se-á, 
todavia, quando o confitente Ihe aduzir fatos novos, suscetíveis 
de constituir fundamento de defesa de direito material ou de 
reconvenção. 
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Prova Documental 

   Art. 364.  O documento público faz prova não só da sua formação, mas 
também dos fatos que o escrivão, o tabelião, ou o funcionário declarar que 
ocorreram em sua presença. 

ATA NOTARIAL - Lei Federal 8.935/94:  

Art. 6º Aos notários compete: 

        I - formalizar juridicamente a vontade das partes; 

        II - intervir nos atos e negócios jurídicos a que as partes devam ou 
queiram dar forma legal ou autenticidade, autorizando a redação ou 
redigindo os instrumentos adequados, conservando os originais e 
expedindo cópias fidedignas de seu conteúdo; 

        III - autenticar fatos. 

Art. 7º Aos tabeliães de notas compete com exclusividade: 

        I - lavrar escrituras e procurações, públicas; 

        II - lavrar testamentos públicos e aprovar os cerrados; 

        III - lavrar atas notariais; 

        IV - reconhecer firmas; 

        V - autenticar cópias. 

        Parágrafo único. É facultado aos tabeliães de notas realizar todas as 
gestões e diligências necessárias ou convenientes ao preparo dos atos 
notariais, requerendo o que couber, sem ônus maiores que os 
emolumentos devidos pelo ato. 

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná 
Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível  
Tipo de Documento: Decisão Monocrática  
Comarca: Paranaguá  
Processo: 0571466-3   
Recurso: Apelação Cível  
Data Movimento: 12/05/2010 09:36  
Texto: (...) A parte autora, ora Apelada, ingressou com a presente ação CAUTELAR DE 
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, a fim de receber a planilha dos débitos de taxa de 
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iluminação pública no período de cinco anos anteriores a data do ajuizamento da ação 
declaratória. A Apelante alega não ter havido recusa de sua parte em apresentar os 
relatórios de histórico de taxa de iluminação pública. Ocorre que, em ata notarial 
anexada a sua petição inicial, o Apelado demonstra claramente a recusa da 
COPEL, via correio eletrônico, informando mais que estes documentos deveriam 
ser requisitados junto à prefeitura (fl. 10). Assim, não se pode concluir pela ausência 
de interesse de agir frente à falta de recusa forma (...) 
 
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina 
Dados do acórdão   
Classe: Apelação Cível  
Processo: 2009.041750-1  
TELEFONIA. DANO MORAL. BLOQUEIO PARCIAL DE LINHA TELEFÔNICA SEM 
PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. 

Corroborando, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 
fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva. 
 Assim, não há falar em elemento subjetivo (dolo ou culpa), que, na 
responsabilidade objetiva por ação, é de somenos importância. Basta a comprovação 
do dano e nexo de causalidade. 
 Com efeito, como bem ponderou o magistrado em primeiro grau, o autor 
demonstrou, mediante ata notarial, que, ao tentar efetuar chamadas, a ligação 
não era completada, sendo seguida da mensagem: "A sua conta não foi paga, 
você precisa pagá-la para continuar usando este serviço". O telefone recebe 
chamadas normalmente (f. 12). (...) (grifo nosso) 

Ementa: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA À 
INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DA AUTORA. Tendo o conjunto probatório 
demonstrado a veracidade da versão constante do pedido inicial, no sentido de que a 
ré teria ofendido os autores com inúmeras mensagens de texto enviadas ao celular da 
autora, correta se mostra a decisão de primeiro grau que concluiu pela procedência da 
ação. A ré sequer nega o envio das mensagens, mas apenas tenta justificá-las. O 
fato é que inexiste prova de que a autora tenha ofendido à ré. Saliento que as 
mensagens possuíam conteúdo extremamente ofensivo, as quais estão todas 
transcritas em Ata Notarial (fls. 12/13). Quantum indenizatório (R$ 2.325,00) fixado 
em favor de cada autor mantido, estando de acordo com as circunstâncias do caso 
concreto. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO. 
(Recurso Cível Nº 71002501435, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 
Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 10/11/2010) 

Ementa: TELEFONIA. BLOQUEIO INDEVIDO DE USO DE LINHA CELULAR SOB 
ARGUMENTO DE INADIPLEMENTO. CONSUMIDOR QUE PAGOU AS FATURAS 
REGULARMENTE. NEGATIVA DO FATO PELA OPERADORA MAS QUE RESTOU 
DEMONSTRADO PELO USUÁRIO. DESRESPEITO E DESCASO QUE AUTORIZAM 
RECONHECIMENTO DE DANO EXTRA-PATRIMONIAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO 
BEM DELINEADO. - Se mostra abusiva e desrespeitosa a conduta da operadora de 
telefonia que bloqueia o uso do serviço telefônico sob argumento de inadimplemento 
quando o usuário paga regularmente suas faturas. - Alegação de inocorrência de 
bloqueio que cede diante de prova forte efetuada pelo usuário que para preservar 
seus direitos compareceu em tabelionato de notas para registro da situação, 
comprovada pelo notário. - Ligação efetuada no tabelionato onde restou atestado 
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que o terminal estava bloqueado e após há acesso a mensagem onde há 
informação de não identificação do pagamento de fatura, em clara afirmação de 
bloqueio por inadimplemento (ata notarial de fls. 46/47). - Desrespeito e 
desconsideração para com o consumidor, em especial pela atitude de negar o ocorrido 
e que somente foi esclarecida em virtude da persistência do usuário em registrar o fato. 
Situação que autoriza a aplicação de sanção pecuniária a título de advertência à 
requerida para que adote postura diversa no tratamento de seus clientes. - Valor da 
indenização fixado em R$ 3.800,00 e que se mostra adequado às circunstâncias do 
caso concreto. - Sentença confirmada por seus fundamentos. Aplicação da regra 
contida no art. 46 da Lei 9.099/95. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. 
(Recurso Cível Nº 71001675339, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 
Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 11/12/2008) 

        Art. 365.  Fazem a mesma prova que os originais: 

        I - as certidões textuais de qualquer peça dos autos, do protocolo das 
audiências, ou de outro livro a cargo do escrivão, sendo extraídas por ele 
ou sob sua vigilância e por ele subscritas; 

        II - os traslados e as certidões extraídas por oficial público, de 
instrumentos ou documentos lançados em suas notas; 

        III - as reproduções dos documentos públicos, desde que 
autenticadas por oficial público ou conferidas em cartório, com os 
respectivos originais. 

        IV - as cópias reprográficas de peças do próprio processo 
judicial declaradas autênticas pelo próprio advogado sob sua 
responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a autenticidade. 
(Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006). 

“AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. 
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇAS NÃO 
AUTENTICADAS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO EXPRESSA DE AUTENTICIDADE. 
ARTIGO 544, § 1º DO CPC. DESNECESSIDADE. I - A jurisprudência desta Corte 
se posiciona no sentido de que a ausência de autenticação ou a declaração 
expressa de autenticidade das peças trasladadas no agravo de instrumento, não 
é empecilho ao conhecimento do recurso, especialmente quando não ocorre, 
como na hipótese dos autos, impugnação específica acerca da exatidão das 
cópias apresentadas. Precedentes: REsp nº 698.421/GO, Relator Ministro ALDIR 
PASSARINHO JÚNIOR, DJ de 05/03/2007, AgRg no Ag nº 563.189/SP, Relatora 
Ministra ELIANA CALMON, DJ de 16/11/2004, EREsp nº 450.974/RS, Relator Ministro 
CESAR ASFOR ROCHA, DJ de 15/09/2003 e EREsp nº 179.147/SP, Relator Ministro 
HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ de 30/10/2000. II - Agravo regimental 
improvido. (AgRg no Ag 974844/RJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO 2007/0250367-3, T1 - Primeira Turma, Relator: Ministro Francisco 
Falcão, Julgado em 17/04/2008, Publicado em 15/05/2008).  
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        V - os extratos digitais de bancos de dados, públicos e privados, 
desde que atestado pelo seu emitente, sob as penas da lei, que as 
informações conferem com o que consta na origem; (Incluído pela Lei nº 
11.419, de 2006). 

        VI - as reproduções digitalizadas de qualquer documento, público ou 
particular, quando juntados aos autos pelos órgãos da Justiça e seus 
auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pelas procuradorias, 
pelas repartições públicas em geral e por advogados públicos ou privados, 
ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração antes 
ou durante o processo de digitalização. (Incluído pela Lei nº 11.419, de 
2006). 

        § 1o  Os originais dos documentos digitalizados, mencionados no 
inciso VI do caput deste artigo, deverão ser preservados pelo seu detentor 
até o final do prazo para interposição de ação rescisória. (Incluído pela Lei 
nº 11.419, de 2006). 

        § 2o  Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou 
outro documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá 
determinar o seu depósito em cartório ou secretaria. (Incluído pela Lei nº 
11.419, de 2006). 

 

Art. 385.  A cópia de documento particular tem o mesmo valor probante 
que o original, cabendo ao escrivão, intimadas as partes, proceder à 
conferência e certificar a conformidade entre a cópia e o original. 

        § 1o - Quando se tratar de fotografia, esta terá de ser acompanhada 
do respectivo negativo. 

        § 2o - Se a prova for uma fotografia publicada em jornal, exigir-se-ão o 
original e o negativo. 

 

Prova Testemunhal 
 

Art. 400.  A prova testemunhal é sempre admissível, não 
dispondo a lei de modo diverso. O juiz indeferirá a inquirição de 
testemunhas sobre fatos: 
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        I - já provados por documento ou confissão da parte; 

        II - que só por documento ou por exame pericial puderem ser 
provados. 

 
Súmula 149 do STJ: “A prova exclusivamente testemunhal não basta 
à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de 
benefício previdenciário.” 
 
Outros casos em que não se admite prova testemunhal: 
 
- prova do estado de casado: art. 1543 do Código Civil 
- distrato de contrato escrito: art. 472 do Código Civil 
- prova de seguro: art. Art. 758 do Código Civil 
- prova da fiança: art. 819 do Código Civil 

 
Art. 401.  A prova exclusivamente testemunhal só se admite nos 
contratos cujo valor não exceda o décuplo do maior salário 
mínimo vigente no país, ao tempo em que foram celebrados. 
Art. 407. Incumbe às partes, no prazo que o juiz fixará ao 
designar a data da audiência, depositar em cartório o rol de 
testemunhas, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o 
local de trabalho; omitindo-se o juiz, o rol será apresentado até 10 
(dez) dias antes da audiência. (Redação dada pela Lei nº 10.358, 
de 2001) 
     Parágrafo único.  É lícito a cada parte oferecer, no máximo, 
dez testemunhas; quando qualquer das partes oferecer mais de 
três testemunhas para a prova de cada fato, o juiz poderá 
dispensar as restantes.  

 
“A contagem do prazo começa a fluir regressivamente do primeiro 
dia útil anterior ao da audiência e não terminará em feriado” (STJ, 
REsp. 5.510/MG) 
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“Sob pena de preclusão, cabe à parte apresentar o rol de 
testemunhas no prazo fixado pelo juiz, quando da marcação da 
audiência de instrução e julgamento. Apenas se o despacho 
designativo for silente a respeito é que passa a ser observado o 
prazo de 10 (dez) dias fixado no artigo 407 do Código de Processo 
Civil” (STJ, REsp. 828.373/SP) 
  

        Art. 413.  O juiz inquirirá as testemunhas separada e 
sucessivamente; primeiro as do autor e depois as do réu, 
providenciando de modo que uma não ouça o depoimento das 
outras. 

        Art. 414.  Antes de depor, a testemunha será qualificada, 
declarando o nome por inteiro, a profissão, a residência e o estado 
civil, bem como se tem relações de parentesco com a parte, ou 
interesse no objeto do processo. 

        § 1o  É lícito à parte contraditar a testemunha, argüindo-lhe a 
incapacidade, o impedimento ou a suspeição. Se a testemunha 
negar os fatos que Ihe são imputados, a parte poderá provar a 
contradita com documentos ou com testemunhas, até três, 
apresentada no ato e inquiridas em separado. Sendo provados ou 
confessados os fatos, o juiz dispensará a testemunha, ou Ihe 
tomará o depoimento, observando o disposto no art. 405, § 4o. 

“Momento final para argüição da contradita. A contradita deve ser 
levantada logo após a qualificação da testemunha, podendo ser 
argüida até o momento imediatamente anterior ao início do 
depoimento. Iniciado este, estará preclusa a faculdade de contraditar 
a testemunha.”1 

        § 2o  A testemunha pode requerer ao juiz que a escuse de depor, 
alegando os motivos de que trata o art. 406; ouvidas as partes, o juiz 
decidirá de plano. 

        Art. 415.  Ao início da inquirição, a testemunha prestará o 
compromisso de dizer a verdade do que souber e Ihe for perguntado. 

        Parágrafo único.  O juiz advertirá à testemunha que incorre em 
sanção penal quem faz a afirmação falsa, cala ou oculta a verdade. 

                                                
1 Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. Código de Processo Civil Comentado e Legislação 
Extravagante, 11 ed.,  Revista dos Tribunais, p. 673. 
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        Art. 417. O depoimento, datilografado ou registrado por taquigrafia, 
estenotipia ou outro método idôneo de documentação, será assinado pelo 
juiz, pelo depoente e pelos procuradores, facultando-se às partes a sua 
gravação.  

        § 1o  O depoimento será passado para a versão datilográfica quando 
houver recurso da sentença ou noutros casos, quando o juiz o determinar, 
de ofício ou a requerimento da parte. (Renumerado pela Lei nº 11.419, de 
2006). 

“Sentença publicada em audiência. Anotações pelo sistema de 
estenotipia. Prazo para transcrição do ato e sua impugnação. 
Termo a quo do prazo recursal. ‘A sentença que, embora 
proferida em audiência, dependia de formalidades posteriores 
para existir nos autos, gera incerteza quanto ao início do prazo 
recursal, pois inviabiliza a recorribilidade imediata. (RESp 
714810/RS). Nessas situações, o prazo recursal deve começar  a 
fluir no momento da concretização de tais formalidades. No caso, 
tendo sido determinada a juntada da transcrição do termo de 
audiência com a sentença nele proferida, bem como oportunizada 
a impugnação dessa transcrição, o prazo para interposição de 
recurso tem início na conclusão dessas diligências e não da data 
da audiência” (STJ, REsp. 692.819/RS) 

 

Depoimento Pessoal – Depoimento da Parte – Inexigibilidade de Auto-
Imputação 
 
Depoimento pessoal é o meio de prova constante da oitiva daquele que é 
parte no processo.  
 
É meio de prova colocado à disposição da parte que pretenda ouvir 
seu adversário. Contato direito do juiz com as partes. Não há 
compromisso de dizer a verdade sob as penas da lei. 
 

Art. 347.  A parte não é obrigada a depor de fatos: 

        I - criminosos ou torpes, que Ihe forem imputados; 

        II - a cujo respeito, por estado ou profissão, deva guardar 
sigilo. 
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        Parágrafo único.  Esta disposição não se aplica às ações 
de filiação, de desquite e de anulação de casamento. 

 
Direito Fundamental à não autoincriminação. 
 
 
Efetivado na audiência de instrução e julgamento. 
 
 
Impossível que a parte requeira o seu próprio depoimento pessoal. 
 
Submetem-se ao depoimento pessoal o assistente litisconsorcial, o 
denunciado à lide, o nomeado à autoria, o chamado ao processo e o 
opoente. 
 
Antonio Carlos de Araújo Cintra, em sua obra Comentários ao Código de 
Processo Civil assim refere “é claro que, na medida em que o depoente se 
limita a confirmar as alegações de fato que fizera no processo, nada 
acrescenta ao que já havia afirmado, pois a mera reiteração não reforça 
o poder persuasivo das declarações anteriores. Por isso, como fonte 
de prova, o conteúdo das declarações feitas em depoimento pessoal 
somente tem relevância quando, afastando-se das afirmações 
anteriormente feitas, pelo próprio depoente, for desfavorável ao seu 
interesse. Assim, vê-se que, através de depoimento pessoal o que se 
procura é provocar a confissão do depoente”.  
 
 

“Art. 342 - O juiz pode, de ofício, em qualquer estado do 
processo, determinar o comparecimento pessoal das partes, a 
fim de interrogá-las sobre os fatos da causa.“ 

 
É o chamado interrogatório livre – não haverá preclusão para ser 
determinado. 
 

“Art. 343 - Quando o juiz não o determinar de ofício, compete a 
cada parte requerer o depoimento pessoal da outra, a fim de 
interrogá-la na audiência de instrução e julgamento. 
 
§ 1º. A parte será intimada pessoalmente, constando do 
mandado que se presumirão confessados os fatos contra ela 
alegados, caso não compareça ou, comparecendo, se recuse a 
depor.” 
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QUESTÃO 01 
 
João foi intimado pessoalmente por mandado acerca da audiência de 
instrução e julgamento a ser realizada no dia 20 deste mês. No referido 
mandado constou a intimação para prestar depoimento pessoal, embora 
não tenha constado qualquer advertência pela aplicação da pena de 
confissão no caso de não comparecimento. Na data da audiência, João 
não comparece, não prestando portanto depoimento pessoal . Pergunta-
se: 
 
a) o juiz aplicará a pena de confissão ficta já decorrente de lei, conforme 
preceitua o art. 343, § 2o do CPC? 
 
b) na hipótese do juiz aplicar a pena de confissão ficta na audiência, qual o 
recurso cabível, quando deverá ser interposto? 
 
 
A intimação para prestar depoimento deve se dar na pessoa da parte, 
com a advertência da confissão. Não constando expressamente no 
mandado a advertência da confissão não haverá presunção de 
confissão ficta. 

§ 2o  Se a parte intimada não comparecer, ou comparecendo, se recusar a 
depor, o juiz Ihe aplicará a pena de confissão. 

- Pena de Confissão. É pressuposto para a aplicação da pena de 
confesso que a parte seja intimada para prestar depoimento pessoal e 
advertida do risco de aplicação da pena. É do mandado de intimação que 
deve constar que “se presumirão confessados os fatos contra ela 
alegados, casonão compareça ou, comparecendo, se recuse a depor”. 2 

QUESTÃO 02 
 
A confissão ficta gera presunção relativa ou absoluta? Pode ser produzida 
prova em contrário?  
 

        Art. 344.  A parte será interrogada na forma prescrita para a 
inquirição de testemunhas. 

                                                
2 Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. Código de Processo Civil Comentado e Legislação 
Extravagante, 11 ed.,  Revista dos Tribunais, p. 646. 
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        Parágrafo único.  É defeso, a quem ainda não depôs, assistir 
ao interrogatório da outra parte. 

        Art. 345.  Quando a parte, sem motivo justificado, deixar de 
responder ao que Ihe for perguntado, ou empregar evasivas, o juiz, 
apreciando as demais circunstâncias e elementos de prova, 
declarará, na sentença, se houve recusa de depor. 

        Art. 346.  A parte responderá pessoalmente sobre os fatos 
articulados, não podendo servir-se de escritos adrede preparados; o 
juiz Ihe permitirá, todavia, a consulta a notas breves, desde que 
objetivem completar esclarecimentos. 

Depoimento Pessoal – Princípio da Oralidade 

  

EMENTA:  APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. RESPONSABILIDADE 
CIVIL. ILEGITIMIDADE DE PARTE. CONFISSÃO FICTA. CONSERTO DE 
VEÍCULO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEMORA NA 
ENTREGA DE PEÇA PELO FABRICANTE. FORD. AUSÊNCIA DE ATO 
ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. 1. Do agravo 
retido e da preliminar de ilegitimidade passiva¿ Agravo retido conhecido, 
pois a parte interessada suscitou sua apreciação, desincumbindo-se do 
ônus imposto pelo art. 523, parágrafo único, do CPC. Preliminar de 
ilegitimidade passiva afastada. A causa de pedir da pretensão 
indenizatória é o não atendimento da requerida à solicitação de 
fornecimento de peças, o que teria atrasado muito o conserto do veículo. 
Se tal conduta da ré não ocorreu, ou se a má prestação de serviços é 
imputável a outras empresas que figuraram na cadeia de fatos ¿ 
seguradora, oficina, concessionária -, são pontos que necessitam de 
prova, afastando-se, assim, a discussão em âmbito preliminar. A 
configuração, ou não, da responsabilidade civil é matéria afeita ao meritum 
causae. Agravo retido conhecido e desprovido. 2. Da confissão ficta ¿ 
Ocorre a confissão ficta quando a pessoa jurídica se faz representar, 
para fins de depoimento pessoal, por preposto sem conhecimento 
dos fatos, situação que, por caracterizar negativa de depor, autoriza a 
aplicação da pena de confesso. Não é, todavia, o caso dos autos, uma 
vez que o preposto da ré bem esclareceu os fatos que a envolveram, 
referindo apenas desconhecimento de fatos que restringiram-se à 
atuação de outras empresas (...) AGRAVO RETIDO E APELO 
DESPROVIDOS. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70023793136, Nona 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, 
Julgado em 28/05/2008) 
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Se a parte tiver interesse em ouvir o depoimento pessoal de seu 
adversário, deverá requerer a produção dessa prova no momento 
processual adequado.  
 
O momento adequado para requerer a prova é o da petição inicial, para o 
autor, e o da contestação, para o réu.  
 
Mas – apesar de não ser rigorosamente técnico – a praxe habitualmente 
também admite que o juiz mande as partes especificar provas no momento 
de sanear o processo, quando petição inicial e contestação forem 
genéricas sob esse aspecto. 
 
Na prática a parte poderá requerer o depoimento pessoal, no máximo, até 
a realização da audiência de instrução e julgamento, sob pena de 
preclusão. 
 
O depoimento pessoal, como o das testemunhas, deve ser reduzido a 
termo, assinado pelo juiz, pelo interrogado e pelos advogados. 
 
 
Prova Pericial 
 
A prova pericial está dividida em três modalidades: 
- EXAME – Exame de DNA, Perícia Médica, Livros Contábeis, entre 
outros. 
- VISTORIA – Bens Imóveis 
- AVALIAÇÃO – Busca do valor econômico 
 

Art. 421.  O juiz nomeará o perito, fixando de imediato o prazo para a 
entrega do laudo.  (Redação dada pela Lei nº 8.455, de 1992) 

        § 1o  Incumbe às partes, dentro em 5 (cinco) dias, contados da 
intimação do despacho de nomeação do perito: 

        I - indicar o assistente técnico; 

        II - apresentar quesitos. 

        § 2o  Quando a natureza do fato o permitir, a perícia poderá consistir 
apenas na inquirição pelo juiz do perito e dos assistentes, por ocasião da 
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audiência de instrução e julgamento a respeito das coisas que houverem 
informalmente examinado ou avaliado.  

QUESTÃO 03 
 
Nomeado o perito pelo juízo, a parte não apresenta quesitos e assistente 
técnico. O prazo referido no art. 421, § 1o do CPC é preclusivo? Poderia 
ser apresentado quesito fora do qüinqüídio legal? 
 
Ao aprazar a data da audiência de instrução e julgamento, o juiz resta 
silente acerca do prazo para a juntada do rol de testemunhas. Em que 
prazo deverá ser juntado o rol de testemunhas? Referido prazo é 
preclusivo? 
 
Sendo requerida prova pericial e testemunhal, qual deverá ser realizada 
primeiro? Poderão ser realizadas concomitantemente? O perito poderá 
estar enquadrado como impedido ou suspeito? O assistente técnico 
poderá ser impedido ou suspeito? 
 
RESP 37311-5/SP: “Consolidado na jurisprudência do STJ o 
entendimento segundo o qual o prazo estabelecido no CPC art. 421, 
§ 1o , não sendo preclusivo, não impede a indicação de assistente 
técnico ou a formulação de quesitos, a qualquer tempo, pela parte 
adversa, desde que não iniciados os trabalhos periciais. Orientação 
que melhor se harmoniza com os princípios do contraditório e de 
igualdade de tratamento às partes”. 
 
Art. 423.  O perito pode escusar-se (art. 146), ou ser recusado por 
impedimento ou suspeição (art. 138, III); ao aceitar a escusa ou julgar 
procedente a impugnação, o juiz nomeará novo perito.  
 

Art. 435.  A parte, que desejar esclarecimento do perito e do assistente 
técnico, requererá ao juiz que mande intimá-lo a comparecer à audiência, 
formulando desde logo as perguntas, sob forma de quesitos.] 

        Parágrafo único.  O perito e o assistente técnico só estarão obrigados 
a prestar os esclarecimentos a que se refere este artigo, quando intimados 
5 (cinco) dias antes da audiência. 
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Ordem da produção de provas na audiência - art. 452 do CPC: 

1º) o perito e os assistentes técnicos responderão aos quesitos de 
esclarecimentos, requeridos no prazo e na forma do art. 435; 

  2º) o juiz tomará os depoimentos pessoais, primeiro do autor e depois do 
réu; 

     3º) serão inquiridas as testemunhas arroladas pelo autor e pelo réu. 

        Art. 436.  O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a 
sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos. 

Fase Instrutória – Juiz como destinatário das provas.  

        Art. 437.  O juiz poderá determinar, de ofício ou a requerimento da 
parte, a realização de nova perícia, quando a matéria não Ihe parecer 
suficientemente esclarecida. 

 

Inspeção Judicial 
 

    Art. 440.  O juiz, de ofício ou a requerimento da parte, pode, em 
qualquer fase do processo, inspecionar pessoas ou coisas, a fim de se 
esclarecer sobre fato, que interesse à decisão da causa. 

É a chamada prova direta. Pode ser realizada em coisas, lugares ou 
coisas. 

Inspeção direta – realizada pelo próprio juiz. 

Inspeção indireta – realizada por perito ou oficial de justiça por ordem do 
juiz. 

       Art. 441.  Ao realizar a inspeção direta, o juiz poderá ser assistido de 
um ou mais peritos. 

        Art. 442.  O juiz irá ao local, onde se encontre a pessoa ou coisa, 
quando: 

        I - julgar necessário para a melhor verificação ou interpretação dos 
fatos que deva observar; 
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        II - a coisa não puder ser apresentada em juízo, sem consideráveis 
despesas ou graves dificuldades; 

        Ill - determinar a reconstituição dos fatos. 

        Parágrafo único.  As partes têm sempre direito a assistir à 
inspeção, prestando esclarecimentos e fazendo observações que 
reputem de interesse para a causa. 

Princípio  do contraditório. 

        Art. 443.  Concluída a diligência, o juiz mandará lavrar auto 
circunstanciado, mencionando nele tudo quanto for útil ao julgamento da 
causa.  

        Parágrafo único.  O auto poderá ser instruído com desenho, gráfico 
ou fotografia. 

 

 
Questões 
 
01 – (      ) Qualquer das partes pode requerer que o juiz tome o seu 
próprio depoimento pessoal. Nesse caso, o requerente não poderá 
recusar-se a responder ao que lhe for interrogado sobre as questões de 
fato da causa, ainda que houver motivo justificado. 
 
02 – (         )  A confissão extrajudicial feita por escrito à parte ou a quem a 
represente tem a mesma eficácia probatória da judicial. 

03 – (     ) O juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos 
provados por documento, ainda que este foi impugnado pela parte 
contrária no que tange à forma e mérito. 

04 – (     ) Incumbe às partes, no prazo que o juiz fixará ao designar a data 
da audiência, depositar em cartório o rol de testemunhas, precisando-lhes 
o nome, profissão, residência e o local de trabalho; omitindo-se o juiz, o rol 
será apresentado até 15  dias antes da audiência. 

05 - A confissão é tratada na Seção III do Capítulo VI do Código de 
Processo Civil, inerente às provas. Seu conceito está no artigo 348, que 
estabelece: "Há confissão, quando a parte admite a verdade de um fato, 
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contrário ao seu interesse e favorável ao adversário. A confissão é judicial 
ou extrajudicial."  É correto afirmar que a confissão 
 
a) judicial tem valor probatório absoluto e a confissão extrajudicial feita por 
escrito à parte tem valor probatório relativo. Cabe à parte destinatária da 
confissão extrajudicial e que se beneficiou dela, trazer aos autos outros 
elementos para a formação da convicção do juízo. 
b) judicial de caráter vinculativo absoluto, também fará prova contra o 
litisconsorte, ao qual caberá tão somente demonstrar em juízo que o ato foi 
praticado com vício de consentimento. 
c) é considerada pela doutrina e jurisprudência como a "rainha das 
provas". Feita a confissão judicial espontânea pelo réu, o juiz deverá julgar 
procedente o pedido do autor, independentemente do conjunto probatório 
produzido nos autos. 
d) judicial espontânea não pode ser feita por mandatário, mesmo que 
tenha poderes especiais. Porém, a confissão judicial espontânea feita 
diretamente pela parte confitente, pode versar sobre qualquer fato ou 
direito, inclusive os indisponíveis, desde que o confitente seja plenamente 
capaz. 
e) emanada de erro, dolo ou coação pode ser revogada por ação 
anulatória ou rescisória, conforme a fase processual em que for intentada, 
revestindo-se tais ações de natureza personalíssima e somente podem ser 
promovidas pelo próprio confitente. Serão legitimados os sucessores 
apenas se o autor falecer após iniciada a demanda. 
 
06 - A confissão, quando emanar de erro, dolo ou coação, se pendente o 
processo em que foi feita, 
 
a) não poder ser revogada até a prolação da sentença de primeiro grau. 
b) pode ser revogada por ação anulatória. 
c) pode ser revogada através de processo administrativo a ser interposto 
perante a Corregedoria. 
d) pode ser revogada por ação rescisória. 
e) não pode ser revogada sem o trânsito em julgado da sentença. 
 
07 - A e B, casados, movem ação contra C, pleiteando a paralisação da 
obra que está sendo edificada por este último, sob o fundamento de que 
referida construção desobedece às normas técnicas exigidas pela 
Prefeitura e, também, pelo fato de estar causando sérios danos na 
estrutura do imóvel vizinho, em que os autores residem. Durante a fase 
instrutória, os autores requerem a realização de prova pericial e 
testemunhal. Por seu turno, o réu pede o depoimento pessoal dos 
autores. Produzidas as provas, o juiz, não convencido ainda do direito 
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dos autores, realiza a inspeção judicial para verificar qual a situação real 
ocorrente, a fim de melhor solucionar o litígio.  Nesse caso, 

 
a) o juiz poderia realizar a inspeção judicial, independentemente do 
requerimento das partes 

b) o juiz poderá julgar improcedente o pedido, com base apenas na prova 
testemunhal, deixando de apreciar as demais provas. 

c) existe hierarquia entre as provas requeridas pelos autores na formação 
da convicção do juiz. 

d) o juiz pode exigir que a testemunha, residente em outra comarca, 
compareça à sede do juízo, pois tem o dever de colaborar com a Justiça. 

 
  
08 - Considere as seguintes provas: 

I. Depoimento pessoal do autor.  
II. Inquirição de testemunhas arroladas pelo autor.  
III. Depoimento pessoal do réu.  
IV. Inquirição de testemunhas arroladas pelo réu. 
V. Oitiva e esclarecimentos do perito do juízo 
 
Serão produzidas na audiência na ordem indicada em 

a) II, I, III, IV e V. 
b) V, I, III, II, IV. 
c) III, II, I, IV e V 
d) II, III, V, IV e I. 

 
Juiz do Trabalho – TRT23ª – 2010 
09 - (      ) Como meio de prova, a confissão só é válida quando feita na 
presença do juiz. 

 
Juiz do Trabalho – TRT3ª – 2009 
10 – (       ) A parte responderá pessoalmente sobre os fatos articulados, 
não podendo servir-se de escritos adrede preparados; o juiz lhe permitirá, 
todavia, a consulta a notas breves, desde que objetivem completar 
esclarecimentos. 

11 – (Juiz de Direito/PR - 2006) Sobre a prova, no Processo Civil, assinale 
a alternativa correta. 

a) O ordenamento jurídico-processual brasileiro admite, em 
determinadas hipóteses, a prova exclusivamente testemunhal. 
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b) Nas situações em que há necessidade de demonstrar no processo 
algum fato dependente de conhecimento técnico, a parte poderá 
requerer a produção de prova pericial; nesses casos o juiz deverá 
acatar o pedido de produção de prova pericial, não podendo 
dispensá-la nem sequer com a apresentação de documentos 
elucidativos que considere suficientes. 

c) Mesmo que não conste no mandado de intimação que se presumirão 
confessados os fatos contra ele alegados, caso não compareça ou, 
comparecendo, se recuse a depor, o juiz pode aplicar a pena de 
confissão a qualquer uma das partes. 

d) Se o juiz determinar a produção de prova pericial, nomeando perito 
de confiança do juízo, ficará vinculado a essa prova para formar o 
seu convencimento no momento de prolatar a sentença. 


