
DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL  

Prof(a).  Bethania Senra 

Teoria Geral da Prova – Parte 2 



Teoria Geral da Prova 

4. Objeto da prova: 
 
O objeto da prova são os fatos controvertidos relevantes para o 

julgamento do processo.  
 
O fato probando, além de controvertido, deve ser relevante, ou 

seja, deve possuir condições de influir na decisão, sob pena de 
sua prova ser desnecessária.  

 
5. Fatos que independem de prova:     
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CPC, art. 374. Não dependem de prova os fatos: 

I - notórios; 

 

- São aqueles do conhecimento geral da comunidade em que o 
processo tramita. Não precisa que sejam de conhecimento global, 
bastando que sejam conhecidos pelas pessoas da região.   

 

CPC, art. 374. Não dependem de prova os fatos: 

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária; 
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- O que foi confessado pela parte contrária, expressamente ou por 
falta de impugnação, não se torna controvertido. Pressupõe-se que 
o fato admita confissão.  

 

CPC, art. 374. Não dependem de prova os fatos: 

III - admitidos no processo como incontroversos; 

 

- Essa hipótese assemelha-se à anterior, porque pressupõe 
também a incontrovérsia, que dispensa a produção de prova. Aqui 
há um consenso entre os litigantes a respeito de determinado fato.  
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CPC, art. 374. Não dependem de prova os fatos: 

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de 
veracidade. 

 

- Há dois tipos de presunção que podem ser estabelecidas por lei: 
a absoluta (juris et de jure) e a relativa (juris tantum). Se houver a 
primeira, nenhuma prova se admitirá que seja contrária ao fato 
alegado. Se for a segunda, aquele que alegou o fato não precisará 
comprová-lo, mas o seu adversário poderá fazer prova contrária. A 
revelia é um exemplo em que há presunção relativa dos fatos 
alegados pelo autor na Inicial.  
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6. Presunções judiciais (simples, comuns ou hominis): 
 
A presunção judicial resulta do raciocínio do juiz, que a estabelece.  
 
CPC, art. 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum 

subministradas pela observação do que ordinariamente 
acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, 
quanto a estas, o exame pericial. 

 
- Tem aplicação subsidiária, na falta de normas jurídicas que 

tratem do assunto.  
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- É importante observar que há uma distinção entre as regras de 
experiência comum, induzidas a partir da observação do 
cotidiano (p.ex. em determinado local, a partir de determinado 
horário, há sempre engarrafamento de carros), de regras de 
experiência técnica, que são conhecimentos técnicos de acesso 
generalizado (p.ex. o período de gestação de uma mulher, a lei 
da gravidade).  

 
- Em se tratando de regra de experiência técnica de conhecimento 

exclusivo do juiz ou de especialistas no assunto, torna-se 
indispensável a realização de perícia.     
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7. Prova de fato negativo: 
 
É tradicional no Direito a afirmação de que fatos negativos não 

podem ser provados, mas apenas os afirmativos. Porém, há 
fatos negativos que podem ser provados, como, por exemplo, a 
parte pode provar que não possui imóveis em determinada 
circunscrição imobiliária, ou que não foi a determinada festa, 
pois estava em outro local.  

 
Não se pode exigir prova de fatos negativos, quando eles forem 

imprecisos, como, por exemplo, que a pessoa não tenha 
nenhum outro imóvel ou que nunca tenha viajado.    

 
 
                                                                                                                             
 
  
 
 
 


