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Resumo: O artigo trata da fundamentação legal sobre as provas segundo previsto pela
Constituição Federal, especificamente, tratando de sua utilização no ordenamento
processual civil brasileiro.
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A fundamentação legal sobre as provas está prevista na Constituição Federal,
quando vem a coibir a produção de provas por meios considerados ilícitos nos termos do
Artigo 5º. Inciso LVI, diz que são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios
ilícitos.
O artigo 332 do Código de Processo Civil vem a nos fornecer a noção de validade
das provas, desenvolvendo um critério de validade da mesma, desde que sejam obedecidas
as regras de meios legais e moralmente legítimos.
Artigo: 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.

Nelson Nery Junior, e Rosa Maria de Andrade Nery “Meios processuais ou materiais
considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, ou não, da
existência e verificação de um fato jurídico. É da substância do direito material apontar as
hipóteses em que se exige a prova legal – que corresponde à forma do negócio jurídico, um
dos elementos de sua essência (CC 104) -, bem como a forma como podem ser provados
os fatos jurídicos que não exigem forma especial (CC 212). É da substância do direito
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processual fornecer o rol dos meios de prova admitidos no processo, a discriminação
pormenorizada da forma e do momento de sua produção, bem como a forma e os limites de
sua avaliação pelo julgador”.1
Traçando a diferença de prova ilegal e prova ilícita, distinção fundamental para o
respectivo aproveitamento em juízo, esclarece que:

Será ilegal a prova sempre que houver violação do ordenamento jurídico como um
todo (leis e princípios gerais), quer seja de natureza material ou meramente processual.
Ao contrário, será ilícita a prova quando sua proibição for de natureza material, vale dizer
quando for obtida ilicitamente. O termo prova ilegal não é antônimo da locução prova
legal.2

O conceito de Prova

Provas são elementos de construção da verdade, sejam produzidas pelo autor ou
pelo réu, tanto que todo aquele que pretende requerer em Juízo terá que provar os fatos de
sua pretensão, assim como aquele que pretender desfazer a pretensão do autor deverá
fazê-lo por meio de provas.
Considera-se prova todo o meio capaz de ajudar a formação da convicção do
Magistrado, sem prova nos autos e não sendo a matéria exclusivamente de direito o
processo poderá tornar-se uma aventura errante junto ao Poder Judiciário.
O que se prova são os fatos, e as provas são endereçadas ao Magistrado, portanto,
prova é elemento essencial para a conclusão da jurisdição.
A palavra prova é originária do latim probatio, que por sua vez emana do verbo
probare, com o significado de examinar, persuadir, demonstrar.
Enrico Tullio Liebman, em seu Manual de Direito Processual Civil, discorrendo sobre
a prova nos ensina que:

Chamam-se de provas os meios que servem para dar o conhecimento de um fato, e por
isso a fornecer a demonstração e a formar a convicção da verdade do próprio fato. Prova
é, portanto, tudo o que pode servir para convencer o juiz da existência (ou inexistência)
de um fato, e neste sentido é sinônimo da expressão meio de prova; mas prova é
também o resultado que os meios de prova visam a obter, razão por que se diz que se
conseguiu ou não a prova de um certo fato.3

1

NERY JUNIOR, Nelson. ANDRADE NERY, Rosa Maria de. Código de Processo Civil Comentado,
9ª. Edição, Editora Saraiva, 2006, 526.
2
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A prova estará sempre ligada aos fatos, e sempre terá como objetivo fundamental o
convencimento do Magistrado. Vicente Greco Filho, em seu livro Direito Processual Civil
Brasileiro, define prova processual como:
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”4

A Efetivação do Processo Frente à Constituição Federal
A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XXXV, prevê o Princípio da
Inafastabilidade do Poder Judiciário, garantindo aos jurisdicionados a segurança de ter os
seus questionamentos analisados de forma obrigatória e com segurança junto ao Poder
Judiciário “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.
Na constância do aludido princípio, encontramos outros que em verdade revelam que
nada adiantaria o acesso ao Poder Judiciário sem que existisse uma garantia que não
somente possibilitasse acesso, mas também que pudesse dar a garantia de todos os meios
necessários ao desenvolvimento do processo e da entrega jurisdicional com efetividade.
É função primordial do Estado o exercício da jurisdição, uma vez provocado, terá que
realizar a entrega da tutela jurisdicional, desenvolvendo todos os procedimentos
necessários, colocando-se com um distribuidor de pretensões após realizar forte cognição.
O Princípio do Acesso a Justiça consolidou-se definitivamente, entretanto, todas as
conquistas devem ser preservadas sob pena de se retroceder diante da mudança do Poder.
Com a consolidação do princípio do acesso à justiça, encontramos outras dificuldades, ou
seja, não somente ter acesso, mas ter a proteção da igualdade de todos os institutos
processuais e resolver a entrega dentro de um tempo possível, ou seja, não basta ter
acesso se o jurisdicionado não possuir uma resposta célere e efetiva do Poder Judiciário.
O princípio da Efetivação do Processo, ou seja, garantir ao jurisdicionado não
somente o acesso à justiça, mas ainda concretização do seu direito, e é por esta razão que
a Emenda Constitucional n.45/04, acrescentou ao artigo 5o o inciso LXVIII – a todos, no
âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os
meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
Com certeza brindando o Princípio do Acesso à Justiça, o inciso acima tem a
intenção de dar ao processo solução em tempo considerado razoável, além dos meios que
4
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garantam a sua celeridade de tramitação, ou seja, de caminhada, seja na esfera
administrativa como na esfera judicial.
Não devemos esquecer que o termo em latim do processo significa “andar para
frente”, entretanto, o que visivelmente ocorre é que o processo quando anda dificilmente em
certos casos, não se concretiza.
A Constituição Federal garante ao jurisdicionado o Princípio do contraditório e da
Ampla defesa, conforme:
Artigo 5o. (...)
LV, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

O princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, constituem a expressão maior da
garantia da produção das provas em qualquer tipo de processo, portanto, existindo fatos
controvertidos, as provas terão que ser produzidas em respeito aos princípios mencionados
acima, seja em processo judicial ou administrativo.
José Roberto dos Santos Bedaque, escrevendo texto sobre Garantia da Amplitude
de Produção Probatória, no livro Garantias Constitucionais do Processo Civil, Coordenado
por José Rogério Cruz e Tucci, argumenta:
Contraditório efetivo e defesa ampla, compreendem: o poder conferido à parte, de se
valer de todos os meios de prova possíveis e adequados à reconstrução dos fatos
constitutivos, impeditivos ou extintivos do direito afirmado. O direito à prova é
componente inafastável do princípio do contraditório e do direito de defesa.5

A garantia na realização das provas no processo judicial e no processo
administrativo revela a presença do princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, sendo
certo que em alguns momentos o próprio juiz poderá intervir na produção das provas, diante
da necessidade em formar a sua convicção.
O artigo 130 do Código de Processo Civil demonstra claramente que além das
provas serem destinadas ao juiz, o mesmo poderá intervir diretamente na sua realização.

Artigo 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.

5

SANTOS BEDAQUE, José Roberto dos. Garantias Constitucionais do Processo Civil.Coordenação
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Tribunais.São Paulo.1999, pág. 168.
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Assim em verdade, a produção de provas não vincula somente as partes,
envolvendo ainda o Juiz, que de ofício, e sendo necessário, poderá determinar a realização
de provas para o seu convencimento ou até mesmo indeferi-las.
A participação efetiva do juiz em relação ao meio probatório não constitui qualquer
afrontamento ao Princípio da Igualdade, considerando que tal atuação vem a beneficiar o
Princípio do Contraditório, considerando que a sua intervenção alcançará as partes
envolvidas no litígio.
Não se pode permitir nos dias de hoje, a figura do juiz, como uma figura isolada e
alheia às questões reais da produção das provas, sendo que muitas vezes a bem do direito
e da justiça, terá que participar de sua realização. Nota-se inclusive na audiência de
instrução e julgamento, a tomada de posição do juiz quando percebe que as perguntas
realizadas pelas partes são insuficientes para o seu convencimento, portanto, neste caso
intervêm nas perguntas com o objetivo exclusivo de formar melhor o seu convencimento.
Nelson Nery Junior, vincula o Princípio do Contraditório à outros princípios,
considerando a sua importância no cenário jurídico, que configura real manifestação do
Estado Democrático de Direito trazendo a estudo o Princípio da Igualdade das Partes e do
Direito de Ação:

O Princípio do Contraditório, além de fundamentalmente constituir-se e, manifestação do
princípio do estado de direito, tem íntima ligação com o da igualdade das partes e o do
direito de ação, pois o texto constitucional, ao garantir aos litigantes o contraditório e a
ampla defesa, quer significar que tanto o direito de ação, quanto o direito de defesa são
manifestação do princípio do contraditório”, e definindo o princípio do contraditório, assim
nos ensina “ Por contraditório deve entender-se, de um lado, a necessidade de dar-se
conhecimento da existência da ação e de todos os atos do processo às partes, e, de
outro, a possibilidade de as partes reagirem aos atos que lhe sejam desfavorável. Os
contendores têm direito de deduzir suas pretensões e defesas, realizarem as provas que
requereram para demonstrar a existência de seu direito, em suma, direito de serem
ouvidos no processo em todos os seus termos6

Nelson Nery Junior cita que o Princípio do Contraditório deve ser observado com
base nas peculiaridades de cada processo: “O contraditório deve ser observado em
consonância com as peculiaridades do processo sobre o qual esteja sendo aplicado,
alcançando diferente incidência no penal e no civil”.
Vale dizer que no penal o seu significado é bem mais profundo do que no civil,
naquele é efetivo, real, substancial, e neste representa o suficiente para que seja dada
6
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oportunidade aos litigantes para se fazerem ouvir no processo, por intermédio do
contraditório recíproco, da paridade de tratamento e da liberdade de discussão da causa.

Prova de Direito Processual e Prova Material.

A prova possui eminentemente cunho processual civil, apesar de existir previsão no
Direito Civil, entretanto, é especificada com relação à matéria a ser provada. Quando
falarmos em prova, temos que a mesma será sempre endereçada ao juiz, portanto, servindo
ao seu convencimento dos fatos que se mostrem incontroversos.
Antonio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover, Cândido Rangel
Dinamarco, no Livro Teoria Geral do Processo, 17a. Edição, Ed.Saraiva, 2001, pág. 348, que
dizem:
No dizer das Ordenações Filipinas , a prova é o farol que deve guiar o juiz nas suas
decisões” (Liv. III, Tít. 63) sobre as questões de fato. Embora vários temas sobre a prova
venham às vezes tratados na lei civil, trata-se de autêntica matéria processual – porque
falar em provas significa pensar na formação do convencimento do juiz, no processo.

Arruda Alvim, reiterando que a prova é instituto eminentemente de direito processual
civil, já que é destinada ao convencimento do juiz e não às partes ensina que:

A prova é um dos capítulos do Direito Processual. Não concordamos em que estas
pertencem exclusivamente ao campo do Direito Material, o que se daria se seu objetivo
único fosse o convencimento da parte contrária e não o do juiz, que, na verdade, é, por
excelência, o destinatário da prova. A maior parte da disciplina das mesmas pertence ao
Direito Processual Civil, que as regula, salvo nos casos das provas legais e outros
aspectos.7

O artigo 366 do Código de Processo Civil, diz que: “Artigo 366. Quando a lei exigir,
como da substância do ato, o instrumento público, nenhuma outra prova, por mais especial
que seja, pode suprir-lhe a falta”.
O artigo mencionado acima diz “como da substância do ato, o instrumento público,
nenhuma outra prova, por mais especial que seja, pode suprir-lhe a falta”, a prova de
propriedade de imóvel far-se-á pela certidão de registro da escritura pública, prova de
casamento pela certidão de casamento.

7
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A lei material civil em seu artigo 212 demonstra de forma exemplificativa os meios de
prova dos negócios a que se impõe forma especial para a realização de sua prova, tais
meios não são taxativos, mas como destacamos são exemplificativos, mencionando o artigo
212 do Código Civil Brasileiro.

Artigo 212. Salvo o negócio a que se impõe forma especial, o fato jurídico pode ser
provado mediante:
I – confissão;
II – documento;
III – testemunha;
IV – presunção;
V – perícia.

A prova prevista no Direito Material destina-se às partes, onde o juiz, simplesmente
verificará a sua existência ou inexistência, dando-lhe o valor que lhe compete. A prova literal
está prevista no Direito Material, portanto, definindo os critérios formais dos atos jurídicos,
assim como a existência do aspecto material.
Arruda Alvim:

Desta forma, a teoria da prova, predominantemente, vem regulada no Código de
Processo, quando aos seus tipos (= meios de prova); a sua admissibilidade (pelo juiz),
reporta-se a tais normas; a sua produção (pelas partes), e, excepcionalmente pelo juiz
(art. 130); e, ainda quanto ao ônus da prova, (v.art. 333 – atividade dos litigantes) e sua
valoração (art. 131) que são assuntos intrinsecamente processuais; já quanto ao tema
relativo às provas legais, aloja-se a disciplina nos Códigos de Direito Material, donde,
então, pertencer o assunto à teoria geral do direito, pois, sediada a matéria no Direito
Material, repercute no processo.8

A matéria relativa às provas está disciplinada no Direito Civil, no artigo 212 do
Código Civil (antigo 136), e no Direito Processual Civil, sendo este último diploma de forma
minuciosa, considerando que a matéria relativa as provas pertencem ao direito Processual
Civil. Sílvio de Salvo Venosa discorre que:
Prova é o meio de que o interessado se vale para demonstrar legalmente a existência de
um negócio jurídico. A matéria encontra-se na zona fronteiriça entre o direito material e o
direito processual, razão pela qual o Código Civil traça contornos principais, enquanto o
Código de Processo Civil tece maiores minúcias sobre o tema.9

8

ALVIM, Arruda. Op.cit., p. 437.

9

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil, Ed. Atlas, 5a. Ed. 2005. pág.636.
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A matéria referente às provas pertence ao Direito Processual Civil, entretanto,
destacamos que a previsão quanto às espécies pertence ao Direito Civil e de forma
procedimental no Direito Processual Civil, que veio a dar os contornos processuais para o
seu uso:

O Direito Civil estipula “os meios de prova” e os fundamentos principais pelos quais se
comprovarão fatos, atos e negócios jurídicos. O Direito Processual Civil traça os limites
da produção da prova, sua apreciação pelo juiz, bem como a técnica de produzi-la em
juízo.

Historicamente a questão das provas na antiguidade esteve sempre ligada à religião,
sempre esperando que a verdade viesse através de um ser superior e que pela verdade
apoiar-se-ia aquele que estivesse dizendo-a, esperava-se a intervenção de Deus, assim
como muitos ainda nos dias atuais ficam esperando a intervenção de um ser superior,
pensando em transferir responsabilidades e acobertar omissões.
Por outro lado, tínhamos ainda, a lei do mais forte, através de duelos abertos,
entretanto, e mais uma vez existia a idéia de que Deus deveria interceder por aquele que
estivesse falando a verdade, pouco importando a sua condição física ou de poder, e era
assim com as ordálias, conhecidas como julgamentos ou juízos de Deus, juramentos e
duelos.
Antes de começarmos a falar sobre a prova no Direito Processual Civil, devemos
observar o Princípio Dispositivo e o princípio da Livre investigação das Provas – verdade
formal e verdade real.
Sabemos que o Princípio Dispositivo diz que o juiz necessita da instrução da causa
para que se possa convencer do direito pretendido ou não, em verdade, encerra-se com a
instrução, entretanto, o seu convencimento se desenvolve desde a apresentação da inicial e
da resposta.
Certo que nos dias de hoje, a bem do direito, o juiz não pode mais ficar inerte aos
acontecimentos desenvolvidos no processo, bastando verificar que o legislador possibilitou
ao mesmo a participação em seu próprio convencimento nos termos dos artigos 130 e 342
do Código de Processo Civil, que dizem:
Artigo 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.
[...]
Artigo 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.
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O Código de Processo Civil, em seu artigo 332, diz que:
Artigo 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.

Para o Direito Processual Civil, podemos sustentar que a realização da prova de um
fato controverso é mais importante do que demonstrar a existência do direito material, pois
da matéria de direito, entende-se que o juiz por força do ofício deve conhecer, já quanto aos
fatos controvertidos, teremos que prová-los, para formar o convencimento do juiz.
Vicente Greco Filho:

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”10

Busca-se convencer o juiz, e sua convicção se faz através das provas que são
levadas aos autos, e naturalmente o que pretende provar são os fatos controvertidos,
aqueles resistidos pela parte, já que outros que não sejam pertinentes não interessam ao
processo.
Existem fatos que estão dispensados de serem provados, com previsão legal contida
no artigo 334 do Código de Processo Civil que diz:
Artigo 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 valor milita presunção legal de existência ou de verdade.

Com exceção à regra de que somente pretende-se provar os fatos, observamos que
existem casos específicos em que o direito poderá ser objeto de prova, entretanto, nunca o
direito federal, já que o seu conhecimento por parte do Juiz deverá ser absoluto.
Ao revés do direito Federal, quanto ao Municipal, Estadual, estrangeiro ou
consuetudinário, o juiz poderá determinar que a parte a quem aproveita lhe faça a prova do
teor e da vigência nos termos do artigo 337 do Código de Processo Civil, que diz: “Artigo
10
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337 – A parte, que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, provarlhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o juiz”.
O comando do artigo mencionado diz que o ônus de provar o direito Estadual,
Municipal, Estrangeiro ou consuetudinário somente pertence as partes, desde que seja
determinado pelo juiz, caso contrário, não será a parte responsável por sua prova. A
determinação do juiz deverá vir a qualquer momento no curso do processo, entretanto,
antes do encerramento da audiência de instrução e julgamento.
Os meios de provas previstos, em nosso Código Processual Civil, correspondem ao
depoimento pessoal (artigos 342 ao 347), à confissão (artigos 348 ao 354), à exibição de
documentos ou coisa (artigos 355 ao 363), à prova documental (artigos 364 ao 399), à prova
testemunhal (artigos 400 ao 419), à prova pericial (artigos 420 ao 439) e à inspeção judicial
(artigos 440 ao 443). Os meios de prova existentes nos artigos supramencionados não são
taxativos, existindo outros meios para a prova dos fatos.

A prova no Código de Defesa do Consumidor

O legislador ao instituir o Código de Defesa do Consumidor, o fez de forma a
consagrar a sua independência em relação aos outros institutos processuais, conforme Luiz
Antonio Rizzatto Nunes,
Já tivemos oportunidade de deixar consignado que o CDC constitui-se num sistema
autônomo e próprio, sendo fonte primária (dentro do sistema da Constituição) para o
intérprete.11

O Código de Defesa do Consumidor não poderia vir ao nosso ordenamento jurídico
se a sua independência estivesse vinculada a outras normas jurídicas, é fundamental para
se obter a proteção ao consumidor, inclusive no que se refere às questões relativas à
produção das provas, que haja a possibilidade da inversão do ônus, entretanto, é possível
aplicar de forma subsidiária as regras contidas no Código de Processo Civil, visando
sempre, a proteção do consumidor.
Luiz Antonio Rizzatto Nunes, esclarece:

Entender, então a produção das provas em casos que envolvam as relações de
consumo é compreender toda a principiologia da Lei n. 8.078/90, que pressupõe, entre
outros princípios e normas, a vulnerabilidade do consumidor, sua hipossuficiência
11

NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de Direito do Consumidor, Ed. Saraiva, 2004, pág.728.
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(especialmente técnica e de informação, mas também econômica, como se verá), o
plano geral da responsabilização do fornecedor, que é de natureza objetiva etc.12

O Código de Direito do Consumidor, quanto às provas, trouxe ao mundo jurídico a
possibilidade de inversão do ônus da prova, instituto este, inovador, que não se confunde
com a Assistência Judiciária Gratuita, com base na Lei 1.060/50, pois se sustenta na
questão da vulnerabilidade que é peculiar ao consumidor, assim como a questão da
hipossuficiência, que deve ser interpretada no sentido de fraqueza técnica, tendo como
Princípio básico a responsabilidade objetiva do fornecedor.
Destacamos que toda lei infraconstitucional encontra na Constituição Federal a sua
validade, para assim ser aplicada junto à sociedade através dos princípios constitucionais,
entretanto, o Código de Defesa do Consumidor é amparado de forma diferente
considerando que a sua previsão é constitucional e os seus princípios são relevantes como
sustentação do Código de Consumidor.
Belinda Pereira da Cunha:

Os princípios, verdadeiros pilares do ordenamento jurídico, ocupam papel de merecido
destaque no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que formam o subsistema
principiológico em que se fundam as normas das relações de consumo. São os
princípios constitucionais consagrados como direitos e garantias fundamentais e
inseridos entre os direitos sociais, reiterados pelo Código de Defesa do Consumidor. Os
princípios básicos das relações de consumo enumerados nos artigos 1º ao 7º, do CDC,
projetando-se por todo o subsistema de normas concretas, têm por fim a efetividade da
tutela pretendida.13

Belinda Pereira da Cunha, no artigo destacado acima, sustenta o amparado
específico, voltada ao Código de Direito do Consumidor, ao destacar:
Nesse sentido, pode ser encontrado no subsistema das relações de consumo farta
previsão no que se refere à facilitação do acesso à Justiça, nos direitos individuais e
coletivos, nos termos dos arts. 4º, caput (atendimentos das necessidades), 5º, incisos
I,II,III e IV, 6º, incisos VIII e X, artigos 38,81,82,83,84,87,90,91,92,93,94 e 98.

O Código de Defesa do Consumidor cuida das provas nos artigos 12 a 14, referindose à responsabilidade civil objetiva do fornecedor, pelo fato do produto e dos serviços, e
depois nos artigos 18 a 20, 21, 23 e 24, refere-se à responsabilidade pelo vício do produto e
do serviço.
12

NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Op.cit. pág. 728.
CUNHA, Belinda Pereira da. Ônus da Prova no Código do Consumidor:necessidade da inversão
prévia em face da liminares de antecipação da tutela.Revista de Direito do Consumidor.Instituto
Brasileiro de Política e Direito do Consumidor. São Paulo, RT, 46/311-323,2003.
13
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Destacamos que o legislador ao regrar as questões das provas no Código de Defesa
do Consumidor inovou ao possibilitar a inversão do ônus da prova, sendo esta direito do
consumidor diante da presença dos requisitos da verossimilhança das alegações e
hipossuficiência da parte mais fraca, que em verdade, vem a atender o princípio
constitucional da isonomia, nos termos do artigo 5º da Constituição Federal.

Provas Judiciais

As provas são elementos essenciais para o convencimento do juiz, que no dizer de
Enrico Tullio Liebman: “Se a justiça é o fim último da jurisdição, a prova é um instrumento
essencial, porque não pode haver justiça senão fundada na verdade dos fatos a que se
refere”14.
O destinatário da prova é o juiz e o seu objeto será sempre os fatos controvertidos.
Excepcionalmente o direito poderá ser objeto de prova, entretanto, nunca o direito federal,
pois incumbe ao juiz ter o seu conhecimento.
Tratando-se de direito estadual, municipal, estrangeiro ou consuetudinário o juiz
poderá requerer a sua prova, considerando o seu teor e sua vigência:

Se se tratar de direito federal nunca; apenas se tratar de direito municipal, estadual,
estrangeiro ou consuetudinário o juiz pode determinar que a parte a quem aproveita lhe
faça a prova do teor e da vigência.15

O artigo 337 do Código de Processo Civil determina que:
A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, provarlhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o juiz, verifica-se que somente haverá a
obrigação de provar o teor ou sua vigência, caso o juiz assim determine, portanto, partese do pressuposto de que o juiz terá que requerer a prova.

Vicente Greco Filho, referindo-se a necessidade do conhecimento do direito
municipal e estadual esclarece que:

Todavia, em se tratando de direito estadual e municipal do local em que o juiz está
exercendo suas funções, entende a doutrina que incumbe também ao juiz conhecê-los,
não podendo determinar a prova à parte. Basta que o juiz investigue nos repertórios
próprios ou junto ao município em que exerce a judicatura.16
14

LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de Direito Processual Civil, Ed. Intelectus, Vol.2, 2003,pág.80.
GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil, Ed.Saraiva, 18a.Ed. 2007, pág.198.
16
GRECO FILHO, Vicente. Op.cit pág. 198.
15
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O direito consuetudinário será provado através de certidão diplomática, ou ainda por
prova documental como livros, pareceres atualizados, e sendo possível ainda, a sua prova
por testemunhas com conhecimento jurídico sobre a legislação em tela.
O Código de Processo Civil prevê a existência dos seguintes meios de provas
judiciais: depoimento pessoal (artigos 342 a 347), confissão (artigos 348 a 354), exibição de
documento ou coisa (artigos 355 a 363), prova documental (artigos 364 a 399), prova
testemunhal (artigos 400 a 419), prova pericial (artigos 420 a 439) e inspeção judicial
(artigos 440 a 443).
Existem outros meios de provas que não foram previstos no Código de Processo
Civil, entretanto, são aceitos como meios de provas tais como, o reconhecimento de pessoa
ou de coisa, ou a reconstituição de fatos. Podemos citar ainda como meio de prova a
denominada prova emprestada, ou seja, aquela extraída de outros autos, entretanto, fica
sempre a critério do juiz a sua aceitação, já que não produz coisa julgada para o caso em
apreço.

Hierarquia entre as provas

Em nosso sistema processual civil, em regra, não existe uma hierarquia entre as
provas, considerando que vigora o Princípio da Persuasão, conhecido ainda como
convencimento racional do juiz, ou seja, com base nos elementos existentes nos autos, o
Juiz formará a sua convicção para o julgamento do processo.
Moacyr Amaral Santos, discorrendo sobre o sistema da persuasão racional ensina
que:
O sistema da persuasão racional, também chamado do convencimento racional, nasceu
com os códigos napoleônicos, conquanto Lessona entenda que teria sido conhecido dos
romanos, como reação ao critério da livre convicção, aplicando em seu processo.
Conforme esse sistema, o juiz, não obstante apreciar as provas livremente, não segue
as suas impressões pessoais, mas tira a sua convicção da provas produzidas,
ponderando sobre a quantidade e a vis probandi destas; a convicção está na consciência
formada pelas provas, não arbitrárias e sem peias, e sim condicionada a regras jurídicas,
a regras lógicas jurídicas, a regras de experiência, tanto que o juiz deve mencionar na
sentença os motivos que a formaram.17

17
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O Juiz dentro dos poderes que lhe foram investidos apreciará livremente as provas,
em verdade, não existe uma prova mais valorosa que a outra, existe a prova que dentro de
um conjunto probatório reunido, convenceu o juiz.
Vicente Greco Filho, dispõe que:

O sistema adotado pelo Código é intermediário porque admite a livre apreciação da
prova, mas vincula essa apreciação aos fatos e circunstâncias constantes dos autos,
mesmo que não alegados pela parte, e, ademais, exige a indicação na sentença dos
motivos racionais que formaram o convencimento do juiz. Daí o nome de sistema da
persuasão reacional. 18

João Batista Lopes cita que:

A doutrina costuma pôr em relevo que todas as provas têm valor relativo, o que se
poderia concluir pela inexistência de hierarquia entre elas. Tal orientação encontra apoio
no art. 131 do CPC, que consagra o princípio da persuasão racional. Pelo princípio em
exame, o juiz dispõe de liberdade, mas não absoluta, na avaliação da prova, uma vez
que não pode valer-se exclusivamente de suas impressões pessoais, cumprindo-lhe
atentar para as normas jurídicas, os princípios científicos, as máximas de experiência, as
leis econômicas etc. Não dispondo o juiz de liberdade absoluta na apreciação da prova,
segue-se que não pode deixar de observar as regras jurídicas e os princípios da teoria
geral da prova. Daí se concluir que, se existir hierarquia legal de provas, estará o juiz
obrigado a observá-la, o que põe em questão a validade da máxima todas as provas têm
valor relativo.19

Não podemos negar que apesar do Princípio do Dispositivo imperar no Código de
Processo Civil, a participação efetiva do juiz na formação das provas, inclusive quando se
tratar de direitos disponíveis, é uma realidade conforme podemos assinalar os artigos 130,
131 e 342 do Código de Processo Civil, onde percebemos a participação do Juiz na
formação das provas.
Artigo 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.
Artigo 131- O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias
constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na
sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento.
Artigo 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.

18

GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol.1. 20a. ed.
Ed.Saraiva.2007.pág.237.
19
LOPES, João Batista. Tutela Antecipada No Processo Brasileiro, Ed.Saraiva, São Paulo, 2001,
pág.57.
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O juiz diante dos artigos mencionados pode quando entender necessário, participar
ativamente na formação das provas, podendo de ofício, requerer aquelas que entender
necessárias, podendo ainda, indeferir as diligências inúteis ou protelatórias, inclusive
apreciando livremente a prova, entretanto, sempre fundamentando a sua decisão, sob pena
de nulidade nos termos do artigo 93, IX da Constituição Federal, ,que diz:

Artigo. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o
Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:
IX – todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei, se o interesse
público o exigir, limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus
advogados, ou somente a estes.

Inclusive dentro da apreciação livre das provas, podemos observar a regra contida
no artigo 436 do Código de Processo Civil, onde disciplina que o juiz não está vinculado ao
laudo pericial, podendo formar a sua convicção através de outros elementos existentes nos
autos, desde que os fundamente. “Artigo 436 – O juiz não está adstrito ao laudo pericial,
podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos”.
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, no Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante, Revista dos Tribunais. Ed. 2006. p. 572, nos ensina
com relação ao artigo mencionado acima:
Não adstrição do juiz ao laudo pericial. O juiz não fica vinculado aos fundamentos e à
conclusão a que chegou o perito no laudo, tampouco às opiniões dos assistentes
técnicos das partes. Pode até utilizar-se de seu conhecimento privado, mas em qualquer
caso deve fundamentar o porquê do acolhimento ou não acolhimento do laudo, das
críticas dos assistentes técnicos ou do parecer técnico-científico de jurista ou de outros
especialistas.

Observamos que o Princípio do Dispositivo, apesar de ainda vigorar fortemente em
nosso Código de Processo Civil, podemos encontrar a participação efetiva do juiz na
produção das provas, que agindo de ofício poderá determinar a realização de provas e até
mesmo indeferi-las, revelando a existência de uma livre investigação das provas pelo juiz.
Antonio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel
Dinamarco, no Livro Teoria Geral do Processo, edição 17a. Editora Malheiros, 2001, pág. 66,
reportando ao tema sobre o Princípio Dispositivo e a Livre investigação das provas pelo juiz,
assim concluíram:
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O Código de Processo Civil não só manteve a tendência publicista, que abandonara o
rigor do princípio dispositivo, permitindo ao juiz participar da colheita das provas
necessárias ao completo esclarecimento da verdade, como ainda reforçou os poderes
diretivos do magistrado (arts. 125, 130,131,330,342,343,440). O sistema adotado
representa uma conciliação do princípio dispositivo com o da livre investigação judicial.

Realmente não podemos falar em existência de hierarquia entre as provas,
entretanto, podemos apontar alguns casos em que podemos verificar tal possibilidade
quando a prova já está prevista antecipadamente em texto legal, observando que o texto
legal imprime nos casos peculiares uma certeza da existência de prova legal,
direcionamento de forma contundente para o convencimento do juiz. Nelson Nery Junior e
Rosa Maria de Andrade Nery, no Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante, Revista dos Tribunais. Ed. 2006. p. 528, assim esclarecem tal situação:

Hierarquia das provas. O juiz deve decidir de acordo com seu livre convencimento
motivado (CPC 131), apreciando todo o conjunto probatório. Não há, em princípio,
hierarquia entre os meios de prova, salvo quanto à prova legal, cuja a aceitação e
valoração já estão previstas antecipadamente na lei, prevalecendo sobre todo e qualquer
outro meio de prova. O livre convencimento do juiz fica limitado quando se trata de prova
legal, pois não pode, v,g., o magistrado julgar inexistente casamento quando existe
certidão do registro civil comprovando sua realização. Mas, apenas a título de parâmetro
valorativo, para guiar o julgamento do juiz, pode-se estabelecer uma prevalência na
carga de eficácia dos meios de prova, na seguinte ordem: “1.prova legal; 2. confissão; 3.
prova pericial indispensável ; 4. prova documental; 5. prova testemunhal; 6. prova por
indícios e presunções” (Lopes, RP 6/295).

Ônus da prova no Código de Processo Civil
O artigo 333 e incisos do Código de Processo Civil estabelecem a regra do ônus
da prova, destacando, que segundo Aurélio Buarque De Holanda Ferreira em seu Novo
Dicionário, o significado da palavra ônus para a língua portuguesa vem a significar:
Ônus. (Do lat. Ônus.) S.m.2.1. Aquilo que sobrecarrega; carga, peso, 2. Encargo,
obrigação; dever, gravame interpretação.3. Encargo ou obrigação pesada;, de
cumprimento difícil ou desagradável : “Eu nunca exerci ofícios de justiça, e nunca tinha
considerado os ônus da condição de critico. (Tristão da Cunha, À beira do Estrix,p.84).

O artigo 333, incisos e Parágrafo único, do Código de Processo Civil, assim
estabelecem sobre o ônus da Prova:

Artigo 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:
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I – recair sobre direito indisponível da parte;
II – tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito”.

A regra processual civil distribui o ônus da prova em sua responsabilidade de
produção, indicando o autor quando da responsabilidade de provar as suas alegações, e ao
réu, quando sustentar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor, pois para o autor, fato não provado é pretensão prejudicada.
O artigo em apreço não fala em sanção de forma direta e tampouco, de forma
indireta, e nem poderia falar, pois a ação não pertence ao Estado, mas aos jurisdicionado, a
sanção não pode existir, pois o interesse pertence às partes, entretanto, podemos dizer que
existem outras conseqüências à parte que não prova os fatos alegados, pertencendo a ela o
ônus de sua produção, o que levaria ao insucesso de sua pretensão.
Importante para o estudo em apreço é sabermos o significado jurídico de fato
constitutivo a ser provado pelo autor, de fato extintivo, impeditivo e modificativo sustentado
pelo réu. Dessa forma devemos Ernani Fidélis dos Santos, ressalta:

Fato constitutivo não é apenas o que traz idéia de formação de contrato, mas todo
aquele que dá origem ao direito, inclusive do que decorre de responsabilidade por
infração contratual, ou por ato ilícito. Pretendendo o autor rescindir o contrato de
locação, porque o réu infringiu cláusula contratual, deve prová-lo. Se o autor pretende
responsabilizar o réu por ato ilícito culposo, como causador, por exemplo, de acidente de
trânsito que lhe causou dano, deverá provar o fato, a culpa e o dano. Fato extintivo é
aquele que tem força de fazer extinguir o direito que decorre de qualquer relação jurídica
e ao qual correspondia obrigação do réu. São exemplos o pagamento, perdão de dívida
e prescrição. Fato impeditivo é circunstância não elementar do fato constitutivo, mas que
lhe obsta os efeitos. É a hipótese da incapacidade dos contratantes e da ilicitude real do
objeto do contrato. Fato modificativo altera as condições iniciais do gozo do direito
pretendido. Prorrogação do prazo contratual, por exemplo. 20

Luiz Rodrigues Wambier:
O ônus difere de dever, pois este pressupõe sanção. Melhor dizendo, sempre que a
norma jurídica impõe um dever a alguém, em verdade está obrigando ao cumprimento, o
que gera ao pólo oposto da relação jurídica o direito – correlato e em sentido contrário –
de exigir o comportamento do obrigado. Nada disso ocorre com o ônus, que implica tãosomente, no caso de descumprimento, em uma conseqüência processual. Há interesse
no cumprimento do ônus da prova. Com “interesse” se que dizer a prática do ato
processual favorece à parte. Há interesse em praticá-lo porque se tirará algum proveito
processual com a atividade. 21
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Misael Montenegro Filho, pronunciando-se com relação ao ônus da prova, assim
aborda o instituto:
O autor deve provar a veracidade do fato constitutivo do seu direito, ou seja, do fato que,
por si só, é capaz de creditar em seu favor a procedência da ação. É a regra geral que
deflui da leitura do enfocado artigo, embora se admita a estipulação de regra contratual
que inverta o ônus (art. 333, parágrafo único, do CPC), exceto na hipótese de direitos
indisponíveis (ação de investigação de paternidade, de guarda, de alimentos quando
proposta por filhos etc.), ou quando a inversão convencional impuser manifesta
vantagem para uma das partes, e evidente prejuízo para o seu opositor. A possibilidade
de inversão convencional do ônus da prova é prevista em decorrência das
peculiaridades de certos negócios, que revelam mais favoráveis em termos de prova ao
eventual réu, retirando-se do autor a responsabilidade de demonstrar a veracidade dos
fatos agitados no bojo de lide que eventualmente venha a ser instaurada. 22

Misael Montenegro Filho, elenca como exemplos os Contratos de fornecimento de
energia elétrica, indicando a concessionária que, demandada por questões na prestação de
serviços, assume a responsabilidade de demonstrar a veracidade dos fatos questionados na
lide que eventualmente venha a ser instaurada. Justifica-se a inversão do ônus da prova
prevista de forma contratual, a questão estritamente técnica, considerando que a empresa
em tese possui melhores condições de provar a regularidade no funcionamento da
prestação de serviços.
Tratando-se a ação sobre direito indisponível, a inversão do ônus da prova não será
possível nos termos do inciso I do artigo 333 do Código de Processo Civil, da mesma forma
que não será possível nos casos em que a prova se torne excessivamente difícil como prevê
o inciso II do artigo mencionado e neste caso, podemos afirmar a origem da previsão legal
existente no Código de Defesa do Consumidor.
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, no Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante, pág. 532, comentando os incisos I e II do artigo 333
do Código de Processo Civil, assim destacam:
Parágrafo Único I: 14.
Indisponibilidade do direito. Os direitos indisponíveis não podem ser objeto de transação
(CC 841; CC/1916 1035). Por isso que, a respeito deles, não podem ser considerados
verdadeiros os fatos alegados na inicial, mesmo que ocorra revelia (CPC 320,II), e não é
válida a confissão de fatos relativos a direitos indisponíveis (CPC 351). Parágrafo Único
II: Prova Difícil para o Autor. A doutrina atual e as legislações novas têm compreendido
bem a problemática que envolve a produção da prova que deve ser feita pelo autor que,
por sua vez, não tem acesso a elementos e informações que são de vital importância

22
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para a demonstração dos fatos que sustentam seu direito. Nessa linha de considerações
está a inversão do ônus da prova que admite no CDC, em favor do consumidor.

Prova produzida por meios Ilícitos

A Constituição Federal em seu Capítulo I prevê Dos Direitos e Deveres Individuais e
Coletivos e, especificamente garante aos indivíduos princípios de proteção, como vemos no
artigo 5o, inciso LV, que prevê:
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes,
e no inciso LVI coíbe expressamente o uso de provas produzidas por meios ilícitos, com
extensão ao processo civil e penal, in verbis: LVI – são inadmissíveis no processo, as
provas obtidas por meios ilícitos. Na esfera da Lei Ordinária encontramos no Código de
Processo Civil a disposição do artigo 332, qual seja: 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.

Sérgio Shimura, fazendo menção ao termo da Constituição Federal e da Lei
Ordinária que instituiu o Código de Processo Civil “A Convenção Americana Sobre Direitos
Humanos (Pacto de San José da Costa Rica) dispõe que:

...ninguém poderá ser objeto de ingerência arbitrárias ou abusivas em sua vida privada,
na de sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais
à sua honra ou reputaçã (art.9º.).

Do mesmo teor á a Declaração Universal dos Direitos Humanos, da qual o Brasil é
signatário: “...ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família,
no seu domicílio ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação”
(art.12º.)”.23
Há tempos o mundo através de seus legisladores tenta instituir regras de proteção
aos indivíduos frente ao poder do Estado, conforme observamos na Convenção Americana
de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) e na Declaração Universal dos
Direitos Humanos, e na nossa Constituição Federal, que coíbe a produção de provas
realizadas por meios ilícitos, meios que não são legítimos, morais e honestos a qualquer
pretensão processual, vindo a proteger dessa forma, a liberdade dos indivíduos já que
representa no Estado Democrático de Direito um pilar de sustentação, não se pode falar em

23
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Estado de Direito se não existir garantias individuais de proteção à liberdade, ao
contraditório, à ampla defesa e à segurança jurídica.
Sérgio Shimura esclarece a diferença entre prova ilícita e prova ilegal, inclusive
destacando o texto imposto pelo constituinte no artigo 5º, inciso LVI. e artigo 332 da Lei
Ordinária do Código de Processo Civil “A Constituição Federal alude à obtenção da prova
por “meios ilícitos”. O Código de Processo Civil refere-se a “ meios legais” e “moralmente
legítimos”. Da conjugação desses dispositivos, pode-se extrair, de acordo com a doutrina
dominante, que prova ilegal é a que viola o ordenamento jurídico como um todo (leis,
princípios gerais), quer sejam de natureza material ou processual. É o gênero das espécies:
prova ilícita e prova ilegítima. a) prova ilícita é a que, ao ser colhida, contraria norma de
Direito Material; b) prova ilegítima é a que fere disposição de caráter processual. Com efeito,
a prova ilícita vem marcada com ilegalidade ocorrida em momento anterior à sua produção
em juízo, isto é, diz com o momento de sua obtenção. O documento, por exemplo, por si só,
é um dos meios de prova, porém se obtido pela prática de furto, tortura, violação de
correspondência ou de domicílio, a prova mostra-se viciada, por desrespeito à norma de
Direito Material; quando levada a processo, a prova já se apresenta contaminada, porque
transgressora do ordenamento jurídico. E como exemplo de ilegítima, pode-se mencionar o
testemunho sob coação ou ameaça. De todo modo, ilícita ou ilegítima, ambas são vedadas
porque ilegais, levando à inaptidão de seu uso no processo, seja civil, penal ou
administrativo. A vedação do uso de provas ilegais (lato sensu) serve de baliza à atividade
estatal, máxime em respeito a outros princípios e garantia estatal, máxime em respeito a
outros princípios e garantias constitucionais, como o direito à intimidade, vida privada,
honra, imagem, domicílio, além da garantia do sigilo de correspondência, de comunicações
e liberdades individuais.”24
Observamos que a proibição contida no texto constitucional não é absoluta, mas sim
relativa, portanto, possível de interpretação a ponto de flexibilizar sua aplicação. Toda a
prova produzida pelas partes e levadas aos autos deve obedecer aos meios legais de
produção, com o objetivo de ajudar o Juiz na formação de seu livre convencimento,
entretanto, tais provas devem ser produzidas por meios lícitos, caso não seja revestida de
tal precedente, a prova será viciada, ilegal, imoral, e assim não se pode buscar
convencimento e justiça por tais meios.
Fernanda Letícia Soares Pinheiro, esclarece o Princípio da Proibição da Prova Ilícita
no Processo Civil, 1a. Edição, Ed. Juruá, 2007, ao vincular o princípio do livre
24
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convencimento (persuasão racional) com o princípio da motivação das decisões judiciais, diz
que: “O princípio do livre convencimento motivado do juiz concede a este o poder de formar
livremente a sua convicção a respeito dos fatos apresentados nos autos, desde que o faça
fundamentadamente”.25
Concordamos com a posição explanada mencionada acima, hoje não podemos
simplesmente falar no Princípio da Persuasão racional do Juiz (livre convencimento) sem
vinculá-lo ao Princípio da Motivação Constitucional, previsto no artigo 93, IX, da Constituição
Federal de 1988, que diz:

Artigo 93. IX – todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei, se o interesse
público o exigir, limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus
advogados, ou somente a estes.

Indiscutível que o texto acima é um forte aliado do Estado Democrático de Direito,
considerando que não se aplica somente às decisões judiciais, mais ainda às decisões
administrativas, estabelecendo que todas as decisões obrigatoriamente sob pena de
nulidade, devem ser fundamentadas. Ora, as razões do convencimento do Juiz devem ser
fundamentadas, portanto, não basta apenas convencer-se, será preciso fundamentar o seu
convencimento, esclarecendo em seu bojo quais os critérios adotados para o seu
convencimento.
O Princípio do Livre Convencimento do Juiz previsto no artigo 131 do Código de
Processo Civil vincula-se ao Princípio da motivação das decisões judiciais, pois conforme o
artigo:

Artigo 131. O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias
constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes, mas deverá indicar na
sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento.

Não se diga que o texto constitucional limitou a livre apreciação do Juiz ao analisar
as provas existentes nos autos para inspirar o seu convencimento, pois o texto deu
qualidade às decisões sem perder a liberdade de decisão que é inerente ao servidor público
juiz.

25
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A questão relativa às provas ilícitas envolve Princípios Constitucionais, que como já
mencionado, são relativos à liberdade, e até mesmo, aborda o Princípio da Inafastabilidade
do Poder Judiciário.
Nelson Nery Junior, em sua obra Princípios do Processo Civil Na Constituição
Federal, 5a. Edição, Ed. Revista dos Tribunais, 1999, destaca posição existente no direito
alemão que “data vênia”, é de suma importância ser mencionado neste momento:
A moderna doutrina alemã do direito processual civil tem-se pronunciado no sentido de
que não mais vige, em toda sua inteireza, o princípio da busca da verdade real, de modo
que devem ser impostas algumas restrições à obtenção da prova, a fim de que sejam
respeitados os direitos personalíssimos e os direitos fundamentais (Neste
sentido,ROSENBERG-SCHWAB-GOTTAWALD. Zivilprozebrecht,cit.,parágrafo 112, III,
2, b, p.642). Em conseqüência, a invalidade material do meio de prova acarreta, de
regra, a inadmissibilidade de sua utilização no processo (BAUMGARTEL, Gottfried. Treu
und Glauben, gute Sitten und Schikanenverbot im Erkenntnisverfahren, in ZZP v. 69
(1956), p. Et seq.; KONZEN, Horst. Rechsverhaltnisse zwischen Prozebparteien. Berlin,
1976, parágrafo 7o., II, bb, p. 248, falando na relativização do princípio da verdade real
no processo, isto é, na limitação de seu conteúdo). Outros exemplos de prova ilícita no
direito alemão são dados pela doutrina e jurisprudência daquele país: a) a gravação de
conversa telefônica sem o consentimento dos partícipes; b) a exibição de fotografia com
ofensa a direitos gerais da personalidade; c) leitura indevida de diário pessoal; d) o
depoimento de alguém que observou ilegalmente o cônjuge réu em sua própria casa; e)
o depoimento de uma testemunha sobre fatos que soube espreitando conversa privada
em segredo. 26

As provas que são obtidas ao arrepio da licitude, sem passar pelo crivo do Poder
Judiciário, que dada a sua importância deverá ou não autorizá-la, deverá ser analisada a
sua pertinência respeitando os Princípios Constitucionais.
Se as provas devem ser afastadas dos autos por serem produzidas ilicitamente, a
parte contrária sentindo-se lesada, poderá ajuizar ação de indenização por danos morais
com relação ao desrespeito à sua liberdade, e até mesmo, por danos materiais.
O Estado através de seus órgãos, com o pretexto de fazer justiça, não pode chegar
até ela através de atos injustos, pois há de se perguntar qual seria esta justiça?
Da posição destacada acima concluímos que no direito alemão, tentando-se
“abrandar o princípio da proibição da prova obtida ilicitamente”, diz:

Segundo o princípio da proporcionalidade, também denominado de “lei da ponderação”,
na interpretação de determinada norma jurídica, constitucional ou infraconstitucional,
devem ser sopesados os interesses e direitos em jogo, de modo a dar-se a solução
concreta mais justa. Assim, o desatendimento de um preceito não pode ser mais forte e
26
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nem ir além do que indica a finalidade da medida a ser tomada contra o preceito a ser
sacrificado.”27

Salvo melhor entendimento, entendemos que onde há sacrifício há coisa errada,
existindo elementos que não alcançaram a plenitude de seus objetivos, portanto, falando em
justiça, a mesma não pode dar as mãos ao sacrifício, pois os preceitos constitucionais não
podem ser afastados, talvez a aplicação do princípio da razoabilidade possa justificar a
aceitação das provas ilícitas.
Ressaltamos que a questão da verdade real existente no processo penal e a verdade
formal existente no processo civil são todas verdades, que devem ser perseguidas pelo juiz.
Dessa forma, atualmente a bem do direito e da justiça, não se pode distinguir uma da outra
“Sempre se defendeu que no processo penal a busca é por uma verdade material ou real,
enquanto que no processo civil poderia se contentar com uma mera verdade formal.
Entendemos que não existem distinções de verdade: ou é verdade material ou não é.
Mencionando José Carlos Barbosa Moreira, A Constituição e as provas ilicitamente obtidas
RePro 84, p. 152. Segundo o autor: “dizer que o processo penal persegue a chamada
“verdade real”, ao passo que o processo civil se satisfaz com a “verdade formal”, é repetir
qual papagaio tolices mil vezes desmentidas”). Mas dentro da distinção exposta, a doutrina
costuma conceituar a verdade formal como sendo aquela estabelecida nos autos, que pode
ou não corresponder à efetiva realidade. Enquanto a verdade material ou real seria efetiva
dos fatos, aquilo que realmente aconteceu, ou seja, a verdade pura e simples.
(mencionando ACKEL FILHO, Diomar. “Verdade formal e verdade material” .RJTJSP,
111.p.12). Voltamos a repetir que modernamente não há mais como existir esta distinção; e
o processo como um todo, seja civil, penal, administrativo, tributário etc., deve perseguir a
verdade que, claro, em muitas vezes, não pode ser aferida em sua plenitude, o que não lhe
retira a característica de ser a verdade”. 28
Quanto ao direito brasileiro, Fernanda Letícia Soares Pinheiro diz:

A jurisprudência de nossos tribunais tem enveredado corretamente para a tese
intermediária, encontrando a medida ideal para a aplicação do princípio da
proporcionalidade, quando proclama que “não se cuidando de interceptação de conversa
telefônica ou de outro meio ilegal ou moralmente ilícito, mas simplesmente de
reprodução de conversa mantida pelas partes e gravadas por uma delas, há de ser esta
gravação admitida como prova em juízo, a teor do artigo 383 do CPC., independendo a
admissibilidade da referida prova do conhecimento de sua formação pela outra parte.
27
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Não se pode tentar comprovar um fato aliando-se aos meios considerados imorais,
ou seja, a estrutura processual não pode dar as mãos para a obtenção de provas adotando
caminhos não lícitos, e se assim fosse estar-se-á igualando-se ao mesmo, Vicente Greco
Filho, nos ensina:

A tendência moderna, contudo, é no sentido de não admitir a prova cuja obtenção tenha
violado princípio ou norma de direito material, especialmente se a norma violada está
inserida como garantia constitucional, por exemplo, a inviolabilidade do sigilo da
correspondência ou de comunicação telefônica. O processo é instrumental em relação à
ordem jurídica em geral, que deve ser entendida como um todo, não se podendo
desconhecer, no processo, a ilicitude praticada, ainda que fora do processo29

Um Estado Democrático de Direito não pode se tornar refém ou aliado às
ilegalidades, não sendo diferente quando falamos em meios ilícitos de produção de provas.
O ilustríssimo Professor acrescenta:

Imaginemos quatro exemplos: um documento obtido por meio de furto ou, pior, violência
material ou física; uma testemunha que, sabendo da importância de seu depoimento,
exige e recebe da parte importância em dinheiro para depor dizendo a verdade; uma
gravação obtida com violação do sigilo de comunicações telefônicas; e a reconstituição
de um fato que atente contra os bons costumes, sendo este último como exemplo sua
apresentação imoral e, daí, ilegítima, constando no próprio texto do Código de Processo
Penal que tal prova não deve ser feita.

A prova pode até existir, entretanto, deverá ser produzida por meios legais e
garantidores da liberdade do cidadão, podemos mencionar como exemplos Antonio Carlos
Marcato, na Coordenação do Código de Processo Civil Interpretado, por Fábio Tabosa,
Editora Jurídico Atlas. 2004, pág. 994.

Se alguém viola assim correspondência alheia e por força disso toma contato com
revelações importantes a um processo em que seja parte, o meio de prova daí resultante
tecnicamente falando, é nada mais que um documento, legalmente admissível; o óbice
estará entretanto na violação ao sigilo constitucionalmente protegido (da parte contrária
ou de terceiro, não importa) como condição para se chegar à prova . Do mesmo modo,
se se pretende usar como prova fita magnética (igualmente documento – v.art.383- e,
pois, meio de prova em tese processualmente permitido ) resultante de gravação
clandestina de uma conversa telefônica, ou documentos apreendidos de forma irregular.

O artigo 383 do Código de Processo Civil, diz :

29
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Artigo 383. Qualquer reprodução mecânica, como a fotográfica, cinematográfica,
fonográfica ou de outra espécie, faz prova dos fatos ou das coisas representadas, se
aquele contra quem foi produzida lhe admitir a conformidade.
Parágrafo Único. Impugnada a autenticidade da reprodução mecânica, o juiz ordenará
de exame pericial.

Em verdade, a reprodução mecânica deverá obedecer ao preceito legal estabelecido
na Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso LVI, ou seja, deverá ser produzida por
meios lícitos 1. Reprodução mecânica. A lei fala que qualquer reprodução mecânica é meio
de prova. Não é bem assim. É meio de prova desde que tenha sido obtida por meios lícitos.
Do contrário, haveria confronto com o que está estatuído na CF 5o, incisos LVI e V.
coment.CPC 332” 30
No âmbito criminal a matéria com relação à escuta telefônica, que já vinha sendo
proibida com base no artigo 5o, inciso XII da Constituição Federal, salvo no caso de
deferimento por ordem judicial, em casos de investigação criminal ou instrução processual
penal, vem hoje regulamentada pela Lei 9.296/96, que estabelece os critérios legais para a
escuta telefônica.
A título de conhecimento, destacamos que em matéria criminal, anteriormente à Lei
9.296/96, o Supremo Tribunal Federal possuía posição de forma a entender a
inadmissibilidade

das

interceptações

telefônicas

realizadas

de

forma

clandestina,

recusando-as nos processos penais, dando-as por ilícitas, conforme Hábeas Corpus n.
72.588/PB, Tribunal Pleno, Rel. Min. Maurício Correa, j. 12/6/96, DJ 4/8/00, p.3. Decisão:
hábeas corpus conhecido e provido, por maioria de votos).
O Supremo Tribunal Federal em julgamento de Habeas Corpus, através do Ministro
Moreira Alves, assim se pronunciou “Habeas corpus”. Utilização de gravação de conversa
telefônica feita por terceiro com a autorização de um dos interlocutores sem o conhecimento
do outro quando há, para essa utilização, excludente da antijuridicidade. Afastada a ilicitude
de tal conduta – a de, por legitima defesa fazer gravar e divulgar conversa telefônica, ainda
que não haja conhecimento do terceiro que está praticando o crime, é ela, por via de
conseqüência, lícita e, também conseqüentemente, essa gravação não pode ser tida como
prova ilícita, para invocar-se o artigo 5o, LVI, da Constituição com fundamento em que houve
violação da intimidade (art. 5o, X, da Carta Magna)” ( STF-1a. Turma, HC 74.678-DF, rel.
Min. Moreira Alves, j. 10.6.97, indeferiram o pedido, v.u., DJU 15.8.97, p.37.036)”.
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O comportamento que encontramos na esfera civil é o da não aceitação de escuta
telefônica de forma clandestina, entretanto, sendo aceita nos casos em que os interlocutores
em conversa registram a própria comunicação, no entanto, sem invadir a comunicação
alheia, conforme decisão:

A gravação de conversa telefônica realizada pela autora de investigação de paternidade
com testemunha do processo, com o único intuito de esclarecer a verdade, não constitui
prova ilegal ou moralmente ilegítima, não havendo, assim, que se falar em afronta do
artigo 332 do Código de Processo Civil”. Resp n. 9.012/RJ, 3a. T., rel. Min. Nilson Naves,
j. 24.2.97, DJ 14.4.97, RT 743/208.Decisão: por maioria, não conheceram do recurso
especial).

A inversão do ônus da prova no Código de Processo Civil

O instituto da inversão do ônus da prova não é privilégio do Código de Defesa do
Consumidor, considerando que o Princípio da Isonomia que é a base da inversão, se faz
presente em todos os ramos do Direito, portanto, sendo aplicada a inversão do ônus da
prova no Código de Processo Civil.
Não se pensa num processo justo de distribuição, de equilíbrio entre as partes
envolvidas num litígio, se a prova ficar restrita somente às regras do artigo 333 do Código de
Processo Civil, quanto ao ônus da prova e sua incumbência.
A evolução da sociedade, que permite o surgimento de conflitos acirrados entre os
diversos níveis sociais, e a mudança na forma de interpretar as regras estabelecidas pelos
legisladores, por aqueles que são responsáveis pela distribuição da justiça, leva a uma
interpretação dinâmica e futurística, ao entender que à inversão do ônus da prova não se
aplica somente o Código de Defesa do Consumidor, mas será possível o Código de
Processo Civil e, que em verdade, tal possibilidade surgiu primeiramente neste código, e,
depois de forma específica, nas relações de consumo.
Rodrigo Xavier Leonardo diz:

Dentre as diversas inovações presentes no Processo Civil contemporâneo, a inversão do
ônus da prova assume posição de destaque, vez que traz no seu bojo a superação de
diversos dogmas, prova essencialmente, provoca a liberação ou diminuição do encargo
probatório da parte autora em detrimento da parte ré. Ao réu, nesses casos, é imputado,
simultaneamente, o ônus extraordinário de comprovar a não ocorrência dos fatos
constitutivos do direito do autor e, cumulativamente, o ônus ordinário de comprovar a
ocorrência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Eis a
inversão: thema probandum que normalmente seria imputado à parte autora, passa a ser
de incumbência da parte ré. Na hipótese de inexistência de provas, por conseqüência, a
parte ré deverá sucumbir, mesmo que o autor não tenha trazido nenhuma prova ao
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processo, contrariando (rectius, invertendo) a distribuição da carga probatória
determinada no artigo 333 do Código de Processo Civil Brasileiro.31

A inversão do ônus da prova não é instituto exclusivo do Código de Defesa do
Consumidor, existe implicitamente e há muito mais tempo no Código de Processo Civil,
entretanto, a sua aplicação é peculiar:

Sendo a inversão do ônus da prova medida excepcional no processo civil brasileiro,
portanto, é importante identificar precisamente as hipóteses em que essa técnica pode
ser aplicada. Isto porque, eventual decisão de inversão do ônus da prova fora das
hipóteses determinadas ex lege, implica grave violação do devido processo legal (art. 5º,
inciso LIV da Constituição da República), com a conseqüente nulidade do decisum. Por
essa razão, defende-se que a decisão de inversão do ônus da prova, sem embasamento
legal, enseja, inclusive, a interposição de recurso especial e extraordinário. 32

No Processo Civil Brasileiro, a inversão do ônus da prova é medida excepcional e
deve ser aplicada com os devidos cuidados para não ferir o texto Constitucional com
previsão no artigo 5º, inciso LIV, ressaltando, que não é um instituto que deva ser
banalizado em sua aplicação, sob pena de desobedecer a regra processual civil contida no
artigo 333 do Código de Processo Civil.
O autor mencionado acima destaca que a inversão do ônus da prova no processo
civil brasileiro, divide-se nas seguintes espécies, ou seja, a inversão do ônus da prova como
negócio jurídico entre as partes, e a inversão do ônus da prova como técnica para adequada
tutela de direito.
Se a regra do artigo 333 do Código de Processo Civil destaca especificamente
situações em que proíbe convenção que distribua de maneira diversa o ônus da prova,
podemos afirmar que a previsão não é abrangente, ficando sem regra proibitiva outras
situações que nela não se encaixam, portanto, podem as partes “acordarem a respeito da
prova em negócio jurídico autônomo, anterior mesmo à existência de lide ou mediante
cláusula específica, semelhante ao que ocorre com o compromisso arbitral”.
Rodrigo Xavier Leonardo assim aborda a questão:
A convenção sobre o ônus da prova, alterando a distribuição expressa no artigo 333
caput, para ser válida, deve obedecer ao disposto nos incisos do parágrafo único do
supracitado artigo, ou seja, não pode recair sobre direito indisponível ou tornar
excessivamente difícil a uma das partes a prova a ser produzida. 33
31

LEONARDO, Rodrigo Xavier. Imposição e Inversão do ônus da Prova, Rio de Janeiro, Ed.
Renovar, 2004, pág.217/218.
32
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33
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A outra questão referente à divisão do ônus da prova no processo civil diz respeito à
inversão do ônus da prova como técnica para a adequada tutela de direitos, procurando
assim, uma adequação da inversão com a tutela de direito material:

Por meio da inversão do ônus da prova, procura-se aproximar o direito material e o
direito processual, fazendo com que os recursos de tutela jurisdicional sejam
compatíveis com o direito substantivo discutido no processo. Foge-se da forma pela
forma em busca da forma em razão da substância discutida. Assim, constatadas as
deficiências na prestação jurisdicional, os processualistas passaram a procurar
instrumentos capazes de conferir real efetividade ao processo. Também ao Poder
Judiciário cabe buscar a diminuição dessa desigualdade material, ao menos pelo
tratamento igualitário que deve ser dado às partes. Tratamento igualitário vale dizer, que
não se limita ao reconhecimento das posições processuais de autor e de réu, mas que
deve ser ressaltado em todas as fases do processo, de modo a garantir,
eqüitativamente, um efetivo direito de ação e de defesa. 34

Podemos afirmar que a valoração da prova, apesar de estar ligada diretamente com
a distribuição do ônus da prova, são institutos diferentes, que podem sugerir face ao
inconformismo das partes, a apresentação de recurso ao Supremo Tribunal Federal, via
recurso extraordinário e ao Superior Tribunal de Justiça, via recurso especial.
Rodrigo Xavier Leonardo assim aborda o instituto:
A matéria pertinente à divisão do ônus da prova, como visto, limita-se à determinação do
que deve ser provado pelas partes no processo e a quem deve ser imputada à falta de
tal prova, caso ao final da instrução não fiquem esclarecidas alegações feitas pelas
partes. A valoração da prova influi, porém, na questão da distribuição do ônus da prova
ao apontar o quanto de prova é necessário para que se demonstre a existência dos fatos
constitutivos, modificativos, impeditivos ou extintivos35.

Modernamente, apesar das dificuldades impostas pela estrutura do Poder Judiciário,
assim como a cobrança da sociedade, o juiz não pode valer-se exclusivamente de uma
prova para fechar o seu convencimento sobre a matéria discutida, deve ele até por questões
de função, perseguir a verdade comum para o seu convencimento.
Como já dito anteriormente, o princípio da persuasão racional do juiz lhe possibilita a
utilização de outros meios para a busca de seu convencimento, nos termos do artigo 131 do
Código de Processo Civil.
Dentro do critério de valoração das provas, encontramos a previsão do artigo 335 do
Código de Processo Civil, onde dá ao juiz a possibilidade de, na falta de normas jurídicas
34
35
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particulares, valer-se-á das regras de experiência comum, que significa suposto
conhecimento sobre os fatos obtidos durante a vida comum e a técnica no exercício de sua
função.
A questão do inconformismo de uma das partes quanto à questão da valoração das
provas e do ônus da prova, que devem ser suscitadas através do recurso extraordinário e do
especial, geram algumas dificuldades, já que os recursos mencionados são recursos
técnicos e políticos, e visam o exame da matéria de direito e não da matéria de fato.
A dificuldade encontrada é saber o que vem a ser questões de fato e questões de
direito.

A despeito da dificuldade de se precisar o que são questões de fato e o que são
questões de direito, a doutrina e a jurisprudência têm apontado alguns critérios seguros
no que diz respeito à admissibilidade dos recursos especial e extraordinário para tratar
de assuntos referentes à valoração da prova e à distribuição do ônus da prova. No que
diz respeito à valoração da prova, o Superior Tribunal de Justiça já distinguiu o reexame
de provas da valoração dos pontos fixados pelas instâncias ordinárias como premissa
para decisão. Nesse sentido, todas as circunstâncias de fato que conduzem à
quantificação do dano moral, por exemplo, poderiam ser revistas pelo Superior Tribunal
de Justiça, desde que destacada no acórdão impugnado, não se confundindo como uma
nova valoração da prova propriamente dita36.

O juiz a bem da perfeita entrega da tutela jurisdicional, poderá para o seu
convencimento, requerer de ofício a realização de qualquer prova, inclusive a pericial, com
base no artigo 130 do Código de Processo Civil.
Não existem conflitos entre ônus da Prova e os poderes instrutórios do juiz, estes
estão ligados à realização das provas e aqueles estão ligados às regras de julgamento do
juiz, ou seja, dos critérios de convencimento.
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, apontam:
Poder instrutório do juiz e ônus da prova. O poder instrutório do juiz respeita à sua
atividade no sentido da realização da prova, ao passo que a distribuição do ônus da
prova (CPC 333) é regra de julgamento, que só vai ser aplicada pelo juiz no momento da
sentença, quando a prova já estiver sido realizada37.

Como sabemos, todas as provas são endereçadas ao juiz, portanto, para ajudar no
seu convencimento, se o mesmo verificar a necessidade da produção de qualquer uma das

36
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provas sem que as partes tenham requerido, poderá fazê-lo, considerando que não há
ofensa ao princípio dispositivo e tampouco, ao princípio da igualdade das partes.

Conclusões

Sempre que falamos em provas judiciais, sua importância para o deslinde de uma
lide é assunto que nunca de finda tamanha a complexidade do tema e suas espécies. Não
existe um operador do Direito que não se deixe levar pelo encantamento sobre o estudo das
provas, e sempre há de se perguntar se ela será suficiente ou não para o convencimento do
juiz em processo judicial ou administrativo, remetendo-nos aos cuidados processuais
novamente a fim de convencer o receptor das mesmas. Em qualquer tutela de urgência
encontramos a necessidade de se convencer através das provas, seja através da cognição
sumária ou exauriente, o árduo caminho das provas há de ser sempre conduzido como
muita atenção e estudo pelo operador do Direito. Apesar de todas as dificuldades com
relação ao ponto ideal da prova que devemos alcançar nos autos podemos começar a
entender sua importância do contexto legal e do convencimento do juiz.
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