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Teoria Geral da Prova 

Teoria Geral da Prova:  
 
1. Noções gerais: Na petição inicial, o autor expõe os fundamentos 
de fato e de direito. Na contestação, o réu pode tornar 
controvertidos os fatos ou apenas as consequências jurídicas que o 
autor atribuiu a eles. Ou seja, a controvérsia pode ser 
exclusivamente de direito ou também de fato. No primeiro caso 
não há, regra geral, necessidade de provas (jura novit curia), mas 
se houver fatos controvertidos, o juiz dará às partes a 
oportunidade de comprová-los.  
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- Excepcionalmente, o magistrado pode exigir a comprovação do 
direito:  

 
CPC, art. 376. A parte que alegar direito municipal, estadual, 

estrangeiro ou consuetudinário provar-lhe-á o teor e a vigência, 
se assim o juiz determinar. 

 
- O CPC considera as provas como formas de convencimento do 

juiz a respeito dos fatos controvertidos que tenham relevância 
para o processo.  
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- Alguns doutrinadores afirmam que a prova tem ainda a 
finalidade de permitir às próprias partes a formação do seu 
convencimento acerca dos fatos da causa, podendo, como base 
nisso, evitar uma demanda judicial ou extingui-la por 
autocomposição, por exemplo.  

 
CPC, art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios 

legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não 
especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em 
que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na 
convicção do juiz. 
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2. Classificação das provas:  
 
Quanto ao objeto:  
Diretas: aquelas que se ligam diretamente ao fato que se pretende 

demonstrar. Exemplo: o recibo para demonstrar o pagamento.  
Indiretas: aquelas que não se prestam a demonstrar diretamente 

o fato a ser provado, mas algum outro fato a ele ligado e que, 
por meio de induções, poderá levar à conclusão desejada. 
Exemplo: testemunha que demonstra que o litigante, em 
determinado dia, estava viajando e que não podia ser o 
responsável pela conduta lesiva.  
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b) Quanto ao sujeito:  
Prova pessoal: é aquela prestada por uma pessoa a respeito de um 

fato. Exemplo: oitiva da testemunha, depoimento pessoal da 
parte.  

Prova real: obtida pelo exame de determinada coisa. Exemplo: 
inspeção judicial ou perícia.  

 
c) Quanto à forma:  
Prova oral: é a colhida verbalmente. Exemplo: depoimento das 

partes e testemunhas.  
Prova escrita: é a que vem redigida. Exemplo: documentos e 

perícias.  
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3. Destinatário da prova: como a finalidade da prova é propiciar o 
convencimento do magistrado, tem-se que ele, o juiz, é o seu 
principal destinatário. Ele precisa saber a verdade sobre os fatos 
para poder decidir. Porém, também são destinatários da prova as 
partes, permitindo-lhes decidir acerca das condutas que vão 
adotar no processo ou mesmo fora dele.  
 
Enunciado 50 do Fórum Permanente dos Processualistas Civis: “Os 
destinatários da prova são aqueles que dela poderão fazer uso, 
sejam juízes, partes ou demais interessados, não sendo a única 
função influir eficazmente na convicção do juiz.” 
  
 
 
 
                                                                                                                             
 
  
 
 


