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Produção antecipada da prova  

Produção antecipada da prova: 

 

Noções gerais: A ação de produção antecipada de prova é a 
demanda através da qual se pede que determinada prova seja 
produzida antes da fase instrutória do processo para o qual ela 
serviria. Busca-se o direito autônomo à prova.  

 

- Tal ação se esgota na produção da prova. A valoração da prova 
será feita em outro momento, caso haja necessidade, vez que o 
requerente pode não ajuizar futura demanda.    

 
 

 

 

 

 

 
 



Produção antecipada da prova  

- Pode-se pleitear a antecipação de qualquer prova, 
independentemente da demonstração de urgência, menos a 
prova documental, cuja produção antecipada se pede por meio 
da ação de exibição.  

 

- Os arts. 381 a 384 do CPC regulam a ação autônoma de 
produção antecipada de prova, proposta antes da ação principal. 
Porém, apesar do silêncio normativo, é possível a produção 
antecipada da prova incidentalmente, utilizando-se o modelo da 
produção antecipada autônoma.  

 
 

 

 

 

 

 
 



Produção antecipada da prova  

- O processo autônomo de produção antecipada de prova é de 
jurisdição voluntária, já que não há necessidade de afirmação 
do conflito em torno da produção da prova. 

 

-  Não é processo cautelar, não havendo sequer necessidade de 
alegar urgência. Dispensa, também, a propositura de futura 
demanda com base na prova que se produziu. Em verdade, a 
produção da prova pode ser vir para desestimular a propositura 
de outra ação, se a parte perceber que não possui lastro 
probatório mínimo.  

 
 

 

 

 

 

 
 



Produção antecipada da prova  

2. Fundamentos do pedido de produção antecipada de prova:  
 
CPC, art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos 
casos em que: 
I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou 
muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; 
 
- Trata-se da prova “ad perpetuam rei memoriam” (perpetue a 
memória da coisa), pois há risco da prova não mais poder ser 
produzida (ex: testemunha que está para morrer; objeto da perícia 
pode perecer).  
 
 

 
 
 
 
 
 

 



Produção antecipada da prova  

CPC, art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos 
casos em que: 

II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a 
autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; 

 
Aqui não há risco de perecimento da prova ou sequer situação de 

urgência. Espera-se que a produção da prova estimule a solução 
consensual do conflito.  

 
Esta previsão reforça a idéia de que o juiz não é o único 

destinatário da prova. Ela se dirige também às partes.  
 

 
 

 
 
 
 

 
 



Produção antecipada da prova  

CPC, art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos 
casos em que: 
III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o 
ajuizamento de ação. 
 
- Busca-se um lastro probatório mínimo para o ajuizamento de 
uma ação futura ou a certeza de que esta ação seria inviável.  
 
CPC, art. 381, § 1o O arrolamento de bens observará o disposto 
nesta Seção quando tiver por finalidade apenas a realização de 
documentação e não a prática de atos de apreensão. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


