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PROVAS NO CPC 
 
Os fatos dependem de prova em juízo. A prova é instituto fundamental na 
atividade de conhecimento. O objeto da prova é o fato litigioso e 
controvertido, sobre o qual recai o litígio. Fase instrutória. 
 
A prova, para ser eficaz, há de apresentar-se como completa e 
convincente a respeito do fato de que deriva o direito discutido no 
processo. 
 
“Art. 332 - Todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, 
ainda que não especificados neste Código, são hábeis para provar a 
verdade dos fatos, em que se funda a ação ou a defesa.” 
 
Moralmente Legítimos – sem previsão no CPC, mas de acordo com o 
direito, conformação com o direito. 
 
Vicente Greco Filho afirma: 
“No processo, a prova é todo meio destinado a convencer o juiz a respeito 
da verdade de uma situação de fato. A palavra ‘prova’ é originária do latim 
probatio, que por sua vez emana do verbo probare, com o significado de 
examinar, persuadir, demonstrar. A finalidade da prova é o convencimento 
do juiz, que é o seu destinatário. No processo, a prova não tem um fim em 
si mesma ou um fim moral ou filosófico; sua finalidade é prática, qual seja 
convencer o juiz. Não se busca a certeza absoluta, a qual, aliás, é sempre 
impossível, mas a certeza relativa suficiente na convicção do magistrado” 
 
Prova Típica X Prova Atípica. 
 
Constituição Federal: “Art.5o., LVI – são inadmissíveis, no processo, as 
provas obtidas por meios ilícitos”  
 
Prova Ilícita e a Teoria da Descontaminação do Julgado – substituição por 
um novo juiz. 
 
 
CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. GRAVAÇÃO DE CONVERSA POR UM DOS 
INTERLOCUTORES. PROVA LÍCITA. DESNECESSIDADE DE O 
JULGADOR DEBATER TODOS OS ARGUMENTOS LEVANTADOS PELA 
PARTE. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 
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IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO 
PROVIDO. I. A gravação de conversa realizada por um dos interlocutores 
que se vê envolvido nos fatos é prova lícita e pode servir de elemento 
probatório. Precedentes. II. O Poder Judiciário, para expressar sua 
convicção, não está obrigado a pronunciar-se sobre todos os argumentos 
suscitados pelas partes, senão sobre os necessários ao deslinde da 
controvérsia. III. Nos termos da Súmula n. 7 desta Corte, a pretensão de 
simples reexame de prova não enseja recurso especial. IV. Agravo 
regimental improvido. STJ. AgRg no Ag 962257 / MG AGRAVO 
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2007/0228280-3 - DJe 
30/06/2008 
 
 
Formação, Produção e Obtenção de Provas de Modo Ilícito. 
 
O interesse no encontro da verdade cede diante de exigências superiores 
de proteção dos direitos materiais que podem ser violados. – Marinoni e 
Arenhart 
 
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 
SEGURANÇA. ESCUTA TELEFONICA. GRAVAÇÃO FEITA POR 
MARIDO TRAIDO. DESENTRANHAMENTO DA PROVA REQUERIDO 
PELA ESPOSA: VIABILIDADE, UMA VEZ QUE SE TRATA DE PROVA 
ILEGALMENTE OBTIDA, COM VIOLAÇÃO DA INTIMIDADE INDIVIDUAL. 
RECURSO ORDINARIO PROVIDO. I - A impetrante/recorrente tinha 
marido, duas filhas menores e um amante médico. Quando o esposo 
viajava, para facilitar seu relacionamento espúrio, ela ministrava "Lexotan" 
às meninas. O marido, já suspeitoso, gravou a conversa telefônica entre 
sua mulher e o amante. A esposa foi penalmente denunciada (tóxico). 
Ajuizou, então, ação de mandado de segurança, instando no 
desentranhamento da decodificação da fita magnética. II - Embora esta 
Turma já se tenha manifestado pela relatividade do inciso XII (última parte) 
do art. 5º da CF/1988 (HC 3.982/RJ, Rel. Min. Adhemar Maciel, DJU de 
26/02/1996), no caso concreto o marido não poderia ter gravado a 
conversa a arrepio de seu cônjuge. Ainda que impulsionado por motivo 
relevante, acabou por violar a intimidade individual de sua esposa, direito 
garantido constitucionalmente (art. 5º, X). (...) (STJ, ROMS 
199500032465/GO, Luiz Vicente Cernicchiaro, 6ª. T., m., 27.5.96) 
 
Relativização - Regra de Proporcionalidade – Ponderação – Justiça 
no caso concreto – Valorização do bem jurídico. O juiz, mediante a 
regra da proporcionalidade, poderá admitir a prova ilícita. 
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“Porém, se imaginarmos essa prova diante de uma ação de alteração na 
guarda dos filhos, seria pouco mais do que perverso negar a sua eficácia 
para a proteção dos menores. Ora, o Estado, além de ter que se preocupar 
com os direitos fundamentais que a prova ilícita pode violar, não pode 
esquecer da dignidade da pessoa humana e dos direitos fundamentais que 
podem depender, diante de certo caso concreto, da prova ilícta” - Marinoni 
e Arenhart, p. 399 – Processo de Conhecimento.  
 
“Portanto, quando a utilização de uma prova ilícita colocar dois princípios 
constitucionais em lados opostos da balança, o bem maior a ser tutelado 
prevalecerá ainda que seja necessária a utilização desta prova ilícita. Esse 
é o entendimento que vem sendo adotado pelo Supremo Tribunal Federal 
em suas decisões: utilizar excepcionalmente provas ilícitas sob a 
justificativa de proteção de determinados bens jurídicos considerados mais 
relevantes que outros bens jurídicos, conforme a análise do caso concreto 
a partir da convicção e sapiência nata do julgador (...) 
No Direito de Família, sempre que o bem tutelado envolver menores 
impúberes, a manutenção alimentícia, a manutenção da integridade física 
pela separação de corpos, a guarda de filhos menores, etc., possibilitam a 
utilização destas provas ilícitas quando estas sejam as únicas capazes de 
retratar a verdade (...)” – Fabrício Veiga Costa e Plauto Rino Pompeu, 
“(Im)possibilidade jurídica de utilização de provas ilícitas no processo civil” 
– Revista Dialética de Direito Processual nº 94, p. 25 - 26. 
 

QUESTÃO 01  
 
Poderá o juiz determinar de ofício a produção de provas? Qual o 
sistema de valoração de provas vigente, admitido pelo 
ordenamento?  
 

Iniciativa da Prova – Princípio da Livre Iniciativa Oficial na Atividade 
de Instrução 
 
“Art. 130 - Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar 
as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências 
inúteis ou meramente protelatórias.” 
 
 
EMENTA:  AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PODER 
INSTRUTÓRIO DO JUIZ. FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. O Juiz é 
o destinatário da prova e a ele incumbe decidir sobre a necessidade ou 
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não de sua produção. Assim sendo, convencendo-se o Magistrado da 
desnecessidade de prova pericial para o deslinde da questão e, 
consequentemente, para a formação de seu convencimento, tem ele livre 
arbítrio para indeferir a prova pretendida pela agravante, especialmente 
quando o laudo acostado por ela própria aponta para a produção da pérola 
em laboratório, portanto, de modo artificial. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 
70029781515, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Romeu Marques Ribeiro Filho, Julgado em 29/04/2009) 
 

No que se refere à prova, a iniciativa, via de regra, continua sendo da parte 
calcada no princípio dispositivo. Entretanto, poderá o juiz , com base no 
princípio inquisitivo – livre investigação e da autoridade do Poder 
Judiciário, determinar a produção de provas, mesmo contra a 
vontade da partes. 
 
Princípio da Busca da Verdade – “O juiz deve buscar a verdade material” – 
Rui Portanova  - Princípios do Processo Civil, p. 20 -  “Um olhar atento ao 
nosso sistema processual verá que o código não impõe limitações à 
pesquisa da verdade para o juiz”. 
 
“Se o juiz deve formar sua convicção livremente, cabendo-lhe, porém, 
motivar seu convencimento, que há de estar, como é óbvio, fundado na 
prova constante dos autos, é natural que se lhe dê condições de trazer 
para o processo as provas de que ele necessita, mesmo que as partes não 
as tenham proposto. Nosso de documento ou coisa que se ache em poder 
da parte; pelo art. 418 o juiz pode ordenar, também de ofício, o 
depoimento de testemunhas referidas, ou a acareação entre duas ou mais 
testemunhas ou de alguma delas como parte.” Ovídio Baptista da Silva e 
Fábio Luiz Gomes. Teoria Geral do Processo. p.275- 6ª. ed 
 
Prova e Verdade – vínculo teleológico “é altamente desejável que o 
sistema chegue a um juízo de fato o mais próximo da verdade, mas é 
preciso ter clara consciência de que aquilo que está provado pode ser 
falso; e o que não foi provado pode ser verdadeiro. À luz dessa 
consciência, é preciso que o sistema e principalmente o aplicador 
estejam sempre voltados à prevenção do erro, não confiando, 
ingenuamente, na possibilidade de reconstruir os fatos tais quais eles 
ocorreram no passado” – pg. 14 – modelo persuasivo  e modelo 
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demonstrativo - Danilo Knijnik – “A prova nos Juízos Cível, Penal e 
Tributário” 
 
Hoje se fala em verdade aproximativa. 
 
Verdade Substancial – Verdade Real – inatingível – mito. 
 
 

 
 
 
 
PRINCÍPIOS DAS PROVAS 
 
- NECESSIDADE DA PROVA – vedação da utilização do conhecimento 
privado do juiz; 
 
  Art. 335.  Em falta de normas jurídicas particulares, o juiz aplicará as 
regras de experiência comum subministradas pela observação do que 
ordinariamente acontece e ainda as regras da experiência técnica, 
ressalvado, quanto a esta, o exame pericial. 
 
- CONTRADIÇÃO DA PROVA – BILATERALIDADE DA AUDIÊNCIA 
 
“(...) a parte contra quem se produz a prova tem o direito de conhecê-la 
antes que o juiz a utilize como elemento de convicção em sua sentença, e 
deve ter também o direito de impugná-la e produzir contraprova, se puder 
por esse meio invalidá-la” Ovídio Baptista da Silva e Fábio Luiz Gomes. 
Teoria Geral do Processo. p.272- 6ª. ed. 

 
 

SISTEMAS DE VALORAÇÃO DAS PROVAS  
 
1 – SISTEMA DA PROVA LEGAL – Tarifa Legal 
 
No sistema processual moderno, o sistema da prova legal está 
abandonado. Sistema de prova tarifada. 
 
Cada prova possui valor específico, previamente determinado pela lei. 
Determinadas pessoa estariam impedidas ou suspeitas de depor (escravo, 
servos). 
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Não haveria apreciação subjetiva por parte do juiz. Prova testemunhal 
seria quantificada pela lei. Considera-se insuficiente o depoimento de uma 
só testemunha, testis unus testis nullus.  
 
O juiz restaria passivo, sendo irrelevante sua convicção pessoal.  
 
Ainda, encontram-se resíduos do sistema da prova legal em nosso 
ordenamento processual civil. 
 
“Art. 405.  Podem depor como testemunhas todas as pessoas, exceto as 
incapazes, impedidas ou suspeitas. 
§ 3o  São suspeitos:   
        I - o condenado por crime de falso testemunho, havendo transitado 
em julgado a sentença; 
        II - o que, por seus costumes, não for digno de fé;  
        III - o inimigo capital da parte, ou o seu amigo íntimo;  
        IV - o que tiver interesse no litígio.”  
 
“Testemunha suspeita. O CPC 405, §3º, I traz caso objetivo de suspeição. 
De posse de sentença penal em que se comprove que a testemunha foi 
condenada por falso testemunho, o juiz deve recusar seu depoimento, a 
não ser que ocorra a hipótese do CPC 405 §4º. Nos demais, casos cabe 
ao juiz, ao seu prudente critério, fundamentar as razões de sua decisão 
para ouvir ou não as testemunhas a respeito das quais foi levantada 
contradita (CPC 414§1º).” Nelson Nery Junior, Código de Processo Civil 
Comentado, p. 642. 
 
“A história das provas orais evidencia evolução, no sentido de superar 
preconceitos com algumas pessoas. Durante muito tempo, recusou-se 
credibilidade ao escravo, estrangeiro, preso, prostituta. Projeção, sem dúvida, de 
distinção social. Os romanos distinguiam patrícios e plebeus. A economia rural, 
entre o senhor de engenho e  o cortador da cana, o proprietário da fazenda de 
café e quem se encarrega-se da colheita. Os Direito Humanos buscam afastar a 
distinção. O Poder Judiciário precisa ficar atento para não transformar  essas 
distinções em coisa julgada. O requisito moderno para uma pessoa ser 
testemunha é não evidenciar interesse no desfecho do processo. Isenção, pois. 
O homossexual, nessa linha, não pode receber restrições. Tem o direito-dever 
de ser testemunha. E mais: sua palavra merece o mesmo crédito do 
heterossexual. Assim se concretiza o princípio da igualdade, registrado na 
Constituição da República e no Pacto San José de Costa Rica”(STJ, 6ª. T., 
REsp 15487-DF, DJU 26.10.1998) 
 
 



                 

 7

PROCESSO CIVIL 
 
 
 

     
Prof. Juliano Colombo 

2 – SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO – Íntima Convicção  
 
Sistema da livre apreciação da prova – “Risco de Subjetivismo” 
 
O juiz é soberano e livre para formar sua convicção na apreciação dos 
elementos colhidos na causa.  
 
Convencimento fundado em impressões subjetivas – atitudes e 
comportamento processual das partes.  
 
“Segundo este princípio, não deverá haver qualquer limitação quanto aos 
meios de prova  de que o juiz se possa valer, e nem restrições especiais 
quanto à origem ou à qualidade de certas provas. O que define o sistema, 
contudo, é a sua oposição aos sistema da prova legal, na medida em que 
libera o juiz de qualquer obediência a regras legais prévias atinentes ao 
valor e à credibilidade dos meios de prova”. Ovídio Baptista da Silva e 
Fábio Luiz Gomes. Teoria Geral do Processo. p.305-306. 
 
3 – SISTEMA DA PERSUASÃO RACIONAL  - LIVRE CONVENCIMENTO 
MOTIVADO – SISTEMA DA AVALIAÇÃO 
 
Sistema misto que aproveita os outros dois sistemas. É o sistema de 
valoração das provas utilizados pelo sistema processual contemporâneo. 
 
Submete o livre convencimento a critérios de racionalidade e controle. 
Critérios de decisão – Standards – modelo de constatação dos fatos 
critérios pelos quais o juízo de fato é formalizado. 
 
Aceita a tese do livre convencimento impondo algumas restrições.  
 
“Fundamentalmente, impõe ao juiz a observância das regras lógicas e das 
máximas da experiência comum, considerando ilegítima, por exemplo, 
uma convicção que o juiz haja formado exclusivamente com base numa 
intuição pessoal, incapaz de ser demonstrada segundo regras lógicas e de 
senso comum.” Ovídio Baptista da Silva e Fábio Luiz Gomes. Teoria Geral 
do Processo. p.275- 6ª. ed. 
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Ônus da Prova 
 
O ÔNUS DA PROVA RECAI SOBRE AQUELE A QUEM APROVEITA O 
RECONHECIMENTO DO FATO. 
 
“Art. 333 - O ônus da prova incumbe: 
 
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; 
 
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 
extintivo do direito do autor. 
 
Parágrafo único. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o 
ônus da prova quando: 
I - recair sobre direito indisponível da parte; 
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.” 
 
Quando o réu contesta apenas negando o fato em que se baseia a 
pretensão do autor, todo o ônus probatório recai sobre este (autor). Mesmo 
sem nenhuma iniciativa de prova, o réu ganhará a causa (não restará 
derrotado), se o autor não demonstrar a veracidade do fato constitutivo do 
seu pretenso direito.  
 
Súmula 231 STF: “O revel, em processo cível, pode produzir provas 
desde que compareça em tempo oportuno” 
 
A regra do ônus da prova é direcionada às partes e ao juiz. Regra de 
instrução e regra de julgamento. 
 
“Nesse sentido, a regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se 
livrar do estado de dúvida e, assim, definir o mérito.. Tal dúvida deve ser 
paga pela parte que tem o ônus da prova (...) 
Na verdade, o ônus da prova indica que a parte que não produzir a prova 
se sujeitará ao risco de um resultado desfavorável” 1 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Marinoni, Luiz Guilherme. Processo de Conhecimento. 7 ed. RT, São Paulo: 2008, v.2 , p. 266, 269 
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QUESTÃO 02 
 
Estando o juiz em dúvida poderá decidir com base na regra do ônus 
da prova? O juiz poderá inverter o ônus da prova somente na 
sentença? 
 
EMENTA RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 
POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO 
DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 
pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 
momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 
consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 
das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular a 
atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 
conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 
aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 
têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 
julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 
portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 
pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 
4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 
possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 
um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 
subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 
compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 
inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 
Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 
das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 
exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 
processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 
parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 
pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 
demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 
sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido.(STJ, Terceira 
Turma, REsp nº 1.125.621/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 7.2.2011) 
 
Informativo STJ – 469 – abril de 2011 
INVERSÃO. ÔNUS. PROVA. CDC. 
Trata-se de REsp em que a controvérsia consiste em definir qual o 
momento processual adequado para que o juiz, na responsabilidade por 
vício do produto (art. 18 do CDC), determine a inversão do ônus da prova 
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prevista no art. 6º, VIII, do mesmo codex. No julgamento do especial, entre 
outras considerações, observou o Min. Relator que a distribuição do ônus 
da prova apresenta extrema relevância de ordem prática, norteando, como 
uma bússola, o comportamento processual das partes. Naturalmente, 
participará da instrução probatória com maior vigor, intensidade e interesse 
a parte sobre a qual recai o encargo probatório de determinado fato 
controvertido no processo. Dessarte, consignou que, influindo a 
distribuição do encargo probatório decisivamente na conduta processual 
das partes, devem elas possuir a exata ciência do ônus atribuído a cada 
uma delas para que possam produzir oportunamente as provas que 
entenderem necessárias. Ao contrário, permitida a distribuição ou a 
inversão do ônus probatório na sentença e inexistindo, com isso, a 
necessária certeza processual, haverá o risco de o julgamento ser 
proferido sob uma deficiente e desinteressada instrução probatória, na 
qual ambas as partes tenham atuado com base na confiança de que sobre 
elas não recairia o encargo da prova de determinado fato. Assim, entendeu 
que a inversão ope judicis do ônus da prova deve ocorrer 
preferencialmente no despacho saneador, ocasião em que o juiz decidirá 
as questões processuais pendentes e determinará as provas a serem 
produzidas, designando audiência de instrução e julgamento (art. 331, §§ 
2º e 3º, do CPC). Desse modo, confere-se maior certeza às partes 
referente aos seus encargos processuais, evitando a insegurança. Com 
esse entendimento, a Seção, ao prosseguir o julgamento, por maioria, 
negou provimento ao recurso, mantendo o acórdão que desconstituiu a 
sentença, a qual determinara, nela própria, a inversão do ônus da prova. 
Precedentes citados: REsp 720.930-RS, DJe 9/11/2009, e REsp 881.651-
BA, DJ 21/5/2007. REsp 802.832-MG, Rel. Min. Paulo de Tarso 
Sanseverino, julgado em 13/4/2011. 
 

QUESTÃO 03 
 
A sentença proferida pelo juiz, fundada em insuficiência de provas, 
aplicando a regra do ônus da prova produz coisa julgada material?  
 
“Além disso, não há qualquer racionalidade em admitir que a sentença, 
apenas porque baseada em provas insuficientes, não produz coisa julgada 
material, pois isso seria o mesmo que supor que os conflitos devem se 
eternizar até que as partes tenham meios para provar ou até que o juiz 
possa se convencer, o que apenas serve para negar a evidência da 
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falibilidade dos meios de conhecimento, da prova, do processo, das partes 
e do juiz.”2 
 
Inversão do Ônus da Prova - Ações do Consumidor e quando o 
próprio direito material assim exige: 
 
RESP – 1.133.872-PB – Recurso Especial Repetitivo  "é cabível a inversão 
do ônus da prova em favor do consumidor para o fim  de determinar às 
instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não 
estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação 
decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à 
recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da 
operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição 
financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, 
autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação 
jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência 
da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos 
em que pretenda ver exibidos os extratos." (REsp 1133872/PB, Rel. Min. 
Massami Uyeda, Segunda Seção, DJe 28/03/2012). 
 
- Quando, na busca da verdade, na convicção de verossimilhança, ao 
autor é impossível ou extremamente dificultoso a produção de prova do 
fato constitutivo, mas ao réu é algo plenamente viável e acessível, poderá 
ser justificada a inversão do ônus probatório. 
 
 - Código de Defesa do Consumidor – Inversão do ônus da Prova nas 
relações de Consumo –  
 
  Art. 6o. São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da 
defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 
favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação 
ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 
experiências; 
 
Por fim, ressalte-se ser admissível a convenção acerca do ônus 
probatório, podendo ser distribuído entre as partes. Fixado por 
exemplo em um contrato. Não poderá ocorrer convenção quando se 
tratar de direitos indisponíveis ou quando tornar excessivamente 
difícil a uma das partes  o exercício do direito, 
 

                                                
2 Marinoni, Luiz Guilherme. Processo de Conhecimento. 7 ed. RT, São Paulo: 2008, v.2 , p. 272 
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“Art. 341. Compete ao terceiro, em relação a qualquer pleito: 
I – informar ao juiz os fatos e as circunstâncias, de que tenha 
conhecimento; 
II – exibir coisa ou documento, que esteja em seu poder.” 
 
Não dependem de prova 
 
“Art. 334.  Não dependem de prova os fatos: 
    
    I - notórios; 
        II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária; 
        III - admitidos, no processo, como incontroversos; 
        IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de 
veracidade.” 
 
 
 
 
 
 
 
- PRESUNÇÃO, PROVA E VERDADE 
 

QUESTÃO 05 – 2ª.fase TJ/Juiz de Direito - BA 
 
 
Considere que Eduardo propôs ação de investigação de paternidade 
contra Carlos e que a prova pericial não foi realizada em virtude da 
recusa do réu à submissão ao teste denominado exame de DNA. 
Diante da situação hipotética acima, elabore um texto dissertativo 
acerca das conseqüências jurídicas da recusa do réu à submissão ao 
exame de DNA.   
 

 
STJ (Súmula nº. 301): 

 
“Em ação investigatória, a recusa do suposto pai a 

submeter-se ao exame de DNA induz presunção ‘juris 
tantum’ de paternidade.” 

 
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA NÃO 
CONHECIDA. IMPRESCRITIBILIDADE DO DIREITO. PROCESSUAL 
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CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA 
SÚMULA 282/STF. JUÍZO. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. 
RECUSA DOS DESCENDENTES AO EXAME DE DNA. NÃO 
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 301/STJ. DEMONSTRAÇÃO DO 
RELACIONAMENTO AMOROSO ENTRE A GENITORA E O 
INVESTIGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME POR ESTA CORTE 
ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 
1. Diante da imprescritibilidade da ação de investigação de paternidade, 
não há como reconhecer a decadência prevista nos artigos 178 § 9º VI e 
362 do Código Civil revogado. 2. A falta de prequestionamento torna o 
recurso deficiente pela carência de pressuposto específico de 
admissibilidade. Aplicação da Súmula 282/STF. 3. A presunção relativa 
decorrente da recusa do suposto pai em submeter-se ao exame de 
DNA, nas ações de investigação de paternidade, cristalizada na 
Súmula 301/STJ, não pode ser estendida aos seus descendentes, por 
se tratar de direito personalíssimo e indisponível. 4. A Súmula n.º 
07/STJ impossibilita a verificação, em sede de recurso especial, sobre a 
existência de apontado relacionamento amoroso entre a genitora da 
recorrente e o suposto pai. 5. Recurso especial não conhecido. REsp 
714969 / MS RECURSO ESPECIAL 2005/0001717-9 - DJe 22/03/2010 
 
 
Questões 
 
01 – (           ) O ônus da prova não atribui o dever de provar o fato, mas o 
encargo, a uma das partes, pela falta de prova do fato que lhe competia. 
Se a parte não exercita o ônus que lhe compete, deixa de usufruir a 
vantagem processual que obteria se o tivesse exercitado, no momento e 
na forma previstos nas leis processuais. 
 
02 – (           ) Cada parte deve requerer as provas dos fatos que alegou; o 
juiz não pode determinar a produção de provas sem que a parte as tenha 
requerido, sob pena de estar sendo parcial. 
 
03 - Estando em dúvida sobre fatos da causa, o Juiz, de ofício, determina 

a produção de prova testemunhal. Essa atitude implica 
 
(A) abuso de poder. 
(B) violação das regras sobre o ônus da prova. 
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(C) manifesto equívoco do magistrado, visto que a decisão pode 
comprometer sua imparcialidade. 

(D) interferência justificada, desde que necessária à instrução do 
processo. 

(E) interferência indébita na esfera das partes, pois, pelo princípio 
dispositivo, somente a elas cabe dispor da prova. 

 
04 - (        ) A gravação, em fita magnética, de conversa telefônica por um 
dos interlocutores sem o conhecimento do outro não pode ser utilizada, 
no juízo cível, como meio de prova válida de um fato jurídico, visto que, 
para a obtenção da prova, teriam sido violadas a garantia constitucional 
da intimidade e a privacidade do segundo interlocutor, bem como o sigilo 
das comunicações. 

 
05 – (     ) A regra geral da distribuição do ônus da prova é a de que cabe 
ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu cabe 
provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 
do autor. Contudo, em determinada hipótese, se o próprio réu contribuiu 
de forma definitiva para a comprovação do fato constitutivo do direito do 
autor, nada impede que o juiz julgue procedente o pedido deste último, 
visto que as regras de distribuição dos ônus da prova não determinam 
quem deve produzir a prova, mas apenas quem deve arcar com as 
conseqüências de sua não produção. 

 

06 – (      ) O Juiz poderá dispensar a prova pericial quando as partes, na 
inicial ou na contestação, apresentarem sobre as questões de fato 
documentos elucidativos que considerar suficientes. 
 
07 – Havendo regras sobre distribuição dos ônus da prova no processo, 
assinale a resposta correta, em um caso de comercialização de produto, 
proposta ação contra o fornecedor. 
a) Embora caiba ao autor, em regra, o ônus da prova do fato constitutivo 
de seu direito, e ao réu o de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 
direito do autor, se vier a se tornar excessivamente difícil a qualquer uma 
das partes o exercício do direito, pode se dar a inversão do encargo, 
dispensando o litigante menos forte economicamente de verificação, pelo 
juiz, de satisfação de qualquer requisito. 
b) Não compete ao juiz suprir as omissões ou dificuldades excessivas da 
parte, vindo a atentar com isso contra o ônus de cada uma delas no 
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processo, sob pena de ofensa à igualdade de tratamento devida e ao 
princípio da imparcialidade. 
c) È do direito das partes verem produzidas as provas por elas reputadas 
pertinentes relativamente aos fatos alegados, não podendo o magistrado 
se recusar a vê-las produzidas, sob motivo de considerá-las inúteis. 
d) Movido pela intenção de alcançar a verdade real, é cabível que o juiz, 
na instrução do processo, determine, independentemente de requerimento 
da parte, prova por ele tida como necessária à instrução do processo. 
 
 


